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 ( قاتعلا باتك ) :م

 امهنأل قالطلا دعب قاتعلا ركذ يف ةبسانملاو « قاتعلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 ىلع قالطلا مدق هنأ الإ « قالطلاك خسفلا قتعلا لبقي الو « موزللاو ةيارسلا طاقسإ يف نايواستي

 « قحلا طاقسإ قاتعلا نإ : انلق دقو « حاكنلا ركذ ةلباقمب هيلإ بودنم ريغ هنأ عم « قاتعلا

 طقاسإو « قتع قرلا نم قحلا طاقسإف « اهعاونأ فالتخاب اهؤامسأ فلتخي عاونأ تاطاقسإلاو

 . وفع تاحارجلاو صاصقلا نع قحلا طاقسإو «ةءارب ةمذلا يف ام طاقسإو «قالط عضبلا نع حلا

 قاتع هنمو «هركو نع راطف يوق اذإ رئاطلا قتع : لاقي « ةوقلا نع ناترابع قتعلاو قاتعلا مث

 . ةوقلا ةدايزب اهصاصتخال اًقيتع ىمست اهدهع مداقت اذإ ةرمخلاو « ةرقلا ديزب اهصاصتخال ريطلا

 ‹ ةربابحلا يديأ نم اهصالخو اهسفن نع كلمتلل ةعفادلا ةوقلاب اهصاصتخال اًقيتع ىمست ةبعكلاو

 يف همدقل : ليقو « هلامجل ؛ اًقيتع هنع ىلاعت هللا يضر ركب وبأ ىمست هنمو «ليمحلا قيتعلاو

 نم كقيتعاذه هتعضو ال همأ تلاق : ليقو . هفرشل :ليقو «رانلا نم هقتعل :ليقو ءريخلا

 « اًقاتعو اًقتع قتعي قتعأ لاقي. ملعلا همسا ليق وأ . دلو اهل شيعي ال تناكو « هل هتبهوف ‹توملا

 يأ قيتع دبعلاو « نيعلا حتفب قاتعلا اذكو « ةيرحلا قتعلا :«حاحصلا» يفو . اًقاتعإ هديس هقتعأو

 دمحم لوق هنمو «قاتعإلا ماقم قتعلا ماقي دقو « ةيكلملا نع جورخلا قتعلا :برخغملا» يفو قتعم

 قرلا ةلازإب ةيعرشلا ةوقلا تابثإ عرشلا يفو « ةوقلا تابثإ ةغل قاتعإلا: (طوسبملا» يفو

 يف فرصتلا ىلع رداق« ةداهشلاو ةيالولاو ءاضقلل ًالهأ هنوك « ةيعرشلا ةوقلاو . يعرشلا

 . هسفن نع رايغألا فرصت عفد ىلعو ءرايغألا

 . ةفينح يبأ دنعاذهو « قتعلا ىلإ لاوز [. . .] هكلم ةلازإ قاتعإلا :يزارتألا لاقو

 رجاحلا قلطملا نع ةرابع كلملاو « قتعلا تابثإ قاتعإإلا : الاقو ‹« كلملا دعب ةلصاحلا ةيرحلا قتعلاو

 . ىهتنا «هكلمت حصي يمدآلا يف تبث اذإ ىنعم نع ةرابع قرلاو .

 يأ ةرح ضرأو « هبوشي امم صلاخ يأ . رح نيط : لاقي ٠ صولخلا نع ةرايع ةيرحلاو

 . رشع الو اهتلغ [يف] جارح ال ةصلاخ

 تابثإو هسفن نع رابتعالا قح عاطقناب يمدآلا يف رهظي يمكح صولح ةيرحلا: عرشلا يفو

 هنوك نع دبعلا جرخي يمكح ءايحإ هنأ هنساحم نمو . اًريرحتو اًقاتعإ ىمسي يمكحلا فصولا اذه

 قتعلا مث . ءاضقلاو ةيالولاو ةداهشلا لوبق نم ةيرشبلا تاماركلل ًالهأ هنوك ىلإ تادامحجلاب اقحلم

۳ 



 هنم وضع لكب هللا قتعأ اًتمؤم قتعأ ملسم اأ » : مالسلا هيلع لاق « هيلإ بودنم فرصت قاتعإلا

 «رانلا نم ًاوضع

 هطرشو هببسو « امهانركذ دقو « اعرشو ةغل؛ هريسفت ةفرعم [يهو] : ءايشأ ةفرعم ىلإ جاتحي

 . هعاونآو هتقیقحو همکحو هنکرو

 يفو . تارافكلاو روذنلا نم قاتعإلا بوجوب هتمذ لغش ام تابجاولا يف ناعون : هببسف

 بلط وأ « باوثلا بلط نم هسفن يف هيلإ يعادلا طاشنلاو « بيرقلا كلم وه تابجاولا ريغ
 . هریغ ءاضر

 . نيميلا كلمل اكلام القاع اًعلاب ارح قتعملا نوكي نأ : هطرشو

 . ةيانكو حيرص ناعون وهو « قتعلا هب تبث ام : هنكرو

 . لحملا نع كلملاو قرلا لاوز : همكحو

 . رفاكلا نم حصي ىتح ةدابعب سيل هنكل هيلإ بودنم هنأ : هتفصو

 . هريغب وأ لدبب امإ اهنم لكو «توملا دعب ام ىلإ فاضملاو قلعملاو لسرملا : هعاونأو

 لاق ) :م باجأف هل هاعد يأ « بدتناف رمألل هبدن لاقي :ش ( هيلإ بودنم فرصت قاتعإلا ) :م

 نم اوضع هنم وضع لكب هللا قتعأ اًتمؤم قتعأ ملسم اأ ) :م : الب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلا هيلع

 : لاق ةريره يبأ نع ةناجرم نب دعس نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( راتلا

 . رانلا نم وضع هنم وضع لكب هللا ذقنتسا اًملسم اءرما قتعأ ملسم ئرما اأ ةئ هللا لوسر لاق

 حرفلا ىتح رانلا نم هئاضعأ نم اوضع اهنم وضع لكب هللا قتعأ ةبقر قتعأ نم»: ظفل يفو

 كلذ ريغو مصأ الو روعأ الو لشأ نوكي ال نأ يخبنيو : رذنلا باتك يف يراخبلا ركذو ٠ «جرفلاب
 : لاق هب هنأ ثيدحلا يف تبثو . جرفلاب جرفلا ىتح : لوقي «ثيدحلا يف هللا دعو ام كلذب لانيل

 اًنمث رثكأ ينارصنلا وأ يدوهيلا دبعلا ناك ول . ةمجعم نيغبو « ةلمهم نيعب يور « اهالع اهلضفأ

 : غبصأ لاقو . ثيدحلا رهاظل كلام دنع ملسملا نم لضفأ ينارصنلاو يدوهيلا قاتعإف ملسملا نم

 اتمث اهالعأ كلملا دبع لاقو . اًملسم قتعأ لجر ايأ مالسلا هيلع هلوقل قحلا وهو « لضفأ ملسملا

 هنم فاخي وأ دتري وأ برحلا راد ىلإ بهذي هقتعأ ول هنأ هنظ ىلع بلغ ولو « نيدلا يوذ ىف

 ةئالث ىلع قاتعإلا : هريغو «طيحملا » يفو . هقتع ذفنيو اًمرحم هقاتعإ ناك قيرطلا عطق وأ ةقرسلا

 قاتعإلا ةيصعملاو « ديزل قتعلا وه حابملاو « ىلاعت هللا هجول ةبرقلاف « ةيصعمو حابمو ةبرق ماسقأ
 قاتعإلا : «ةفحتلا» يفو . هجولااذه يف قتعي ال ةيرهاظلا دنعو «منصلل وأ « ناطيشلا هجول

 نوكي دقو « هيلع ةرافك ىون وأ « ىلاعت هللا هجول قتعأ نأب ىلاعت هلل ةعاطو ةبرق نوكي دق عاون
 رح تنأ : لاق نأب «ةيصعم نوكي دقو « نالف هجول قتعأ وأ ةين ريغ نم قتعأ نأب « ةبرق ريغ اًحابم
 وهو « دبعلل ةيرهاظلا دنعو ‹« روهمجلا دنع هالومل دبعلا لامو «اًضيأ قتعلا عقيو « ناطيشلا هجول

٤ 



 قتعلا :لاق . ءاضعألاب ءاضعألا ةلباقم ققحتيل ةمألا ةأرملاو « دبعلا لجرلا قتعي نأ اوبحتسا اذهلو

 كلم الو ‹ كلملا يف الإ حصي ال قتعلا نأل « ةيرحلا طرش هكلم يف لقاعلا غلابلا رحلا نم حصي

 . هيلع ىلوملا كلي ال اذهلو ءًارهاظ ًاررض هنوكل ؛هلهأ نم سيل يبصلا نأل ؛ غولبلاو ٠ كولملل

 هللا يضر رمع نبا نع يور امل ؛ ةنيدملا لهأو كلامو يبعشلاو يعخنلاو ءاطعو نسحلا لوق

 رمع ناكو .دمحأ هاور ٠" دبعلل لاملاف لام هلو دبع قتعأ نم » : لاق مالسلا هيلع هنأ امهنع ىلاعت
 . هلال ضرعتي مل ادبع قتعأ اذإ هنع هللا يضر

 نأ ديرأ ينإ ريمع اي همالغل لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نع يورام روهمجللو

 وأ هدبع قتعأ لجر اأ »: لوقيةايي هللا لوسر تعمس ينإف « كلاب ينربخأف اًبهو اقتع كقتعأ
 هلو دبع عاب نم » :مالسلا هيلع هلوق هيلع لديو « مرثألا هاور « هديسل هلامف هلامب هربخب ملف همالغ

 باب نم هنع ىلاعت هللا يضر رمع لعفو « أطخ ثيدحلا اذه : ديلولا لاقو «"« هعئابل هلامف لام
 . ليفنتلا

 يأ :ش (اوبحتسا ) :م قاتعإلا يف ضوعلا ةلباقم يف وضعلا نوكلو يآ :ش ( اذهلو ) :م

 جرفلا ةلباقمو :ش ( ءاضعألاب ءاضعألا ةلباقم ققحتيل ةمألاو ةأرملاو « دبعلا لجرلا قتعي نأ) :م ءاملعلا

 . ىشنألاو ركذلا نيب ناك اذإ ام فالخب « نييثنألا نيبو «نيركذلا نيب ققحتت اغإ «جرفلاب

 ( هكلم يف غلابلا لقاعلا رحلا نم حصي قتعلاو ) :م «هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : يناثلاو « ةيرحلا : لوألا . طئارش عبرأ قاتعإلا ةحصل نأ يرودقلا مالك هيلع لدي يذلا :ش

 لاقف ىرت امك فنصملا اهحرشو « كلملا يف دبعلا نوكي نأ : عبارلاو « غولبلا : ثلاثلاو «لقعلا
 ( غولبلاو كولمملل كلم الو « كلملا يف الإ حصي ال قتعلا نأل ةيرحلا ) :م يرودقلا يأ :ش ( طرش) :م

 يأ « قتعلا لهأ نم يأ :ش ( هلهآ نم سيل يبسصلا نأل ) :م غولبلا طرشو يأ « بصنلاب :ش

 :م هقح يف يأ :ش ( ارهاظ اررض ) :م هقح يف اررض قاتعإلا نوكل يأ :ش ( هنوكل ) :م قاتعإلا

 اذکو ‹ هنع قاتعإلا ىلع يأ :ش ( هيلع ىلوملا كلب ال ) :م قاتعإلا نوك لجألو يأ :ش (اذهلو)

 قتعي هاخأ ثرو ول هنأ ىرت الأ « قتعلا لهأ نم ىبصلا نأل ؛ قاتعإلا يأ انلق اغنإو « يصولا

 . قاتعإلا لهأ نم سيل هنكلو « قتعلا لهأ نم هنأ ىلع لدي «هيلع

 ريكب نع رفعج يبأ نب هللا ديبع نع دعس نب ثيللا انأبنآ مرم يبأ نب ديعس قيرط نم ۸٤١( /۲) ةجام نبا هاور (۱)

 دانسإ اذهو : تلق « هل نوكيف « هلام ديسلا طرتشي نأ الإ هيفو ءًاعوفرم « رمع نبأ نع عفان نع جشألا نبا

 . حص
 رظنا . نالوهجم امهو « ريمع هدجو « ميهاربإ نب قاحسإ هيف « فيعض هدانسإو « ۸٤١( /۲) ةجام نبا هاور (۲)

 . ۲٠( هص) ةجام نبا فيعض

 : تلق . ًاعوفرم « رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع رمعم انث قازرلا دبع قيرط نم ٠٠١( /۲) دمحأ هجرخأ (۳)

 . حيحص دانسإاذهو



 ‹ هلوق لوقلاف يبص انأو كتقتعأ غلابلا لاق ول اذهلو « فرصتلل لهأب سيل نونجملا نأل ؛ لقعلاو
 ‹ ةيفانم ةلاح ىلإ دانتسالا دوجول ؛ ًارهاظ ناك هنونجو ‹ نونجم انأو تقتعأ :قتعملا لاق ول اذكو

 نأ دب الو « مزلم لوقل لهأب سيل هنأل تملتحا اذإ رح وهف هکلمآ كولم لك: يبصلا لاق ول اذكو

 ال اميف قتعال» :مالسلا هيلع هلوقل هقتع ذفنب ال هريغ دبع قتعأ ول ىتح هكلم يف دبعلا نوكي
 دق وأ كتررح دق وأ ررحم وأ قيتع وأ قتعم وأ رح تنأ:هتمأ وأ هدبعل لاق اذإو «  مدآ نبا هكلمي

 هيف ةلمعتسم اهنأل هيف ةحيرص ظافلألا هذه نأل ؛ وني مل وأ قتعلا هب ىون « قتعأ دقف « كتقتع

 عضولاو ةينلا نع كلذ ىنغأف « افرعو ًاعرش

 ‹ فرصتلل لهأب نم سيل نونجللا نأل ) :م لقعلا طرشو يأ اًضيأ بصنلاب :ش ( لقعلاو ) :م

 (هلوق لوقلاف يبص انأو كتقنعأ : غلابلا لاق ول ) :م فرصتلل لهأ ريغ يبصلا نوكلو يأ :ش (اذهلو
 . ركنملل لوقلاو « قاتعإلل هنم اًراكنإ ناك قاتعإلل ةيفانم ةلاح ىلإ دنسأ امل هنأل :ش

 ‹ طرش هيف نكلو « هلوق لوقلا نوكي ينعي :ش ( نونجم انأو تقتعأ قتعملا لاق ول اذكو ) :م

 ‹ همالک عمسی ال ارهاظ نکی مل ول هنونج نأل هب دیق :ش ( ارهاظ ناک هنونجو ) :م لوقب هیلإ راش

 ينعأ « نيلصفلا لمشي ليلعتلا اذهو « قاتعإلل يأ :ش ( ةيفانم ةلاح ىلإ دانتسالا دوجول ) :م هلوقو

 لاق ول ) :م قتعلا حصي الو يأ :ش (اذكو ):م [. . .]نونجلا ةلاح يف قاتعإلا غلابلا ىوعد لصف

 يبصلا نأل ينعي :ش ( مزلم لوقل لهأب سيل هنأل « تملتحااذإ رح وهف هكلمأ كولم لك: يبصلا

 . لاوقألا نع رجحلا بجوي
 ىعدا ول ىتح «همزل قرلاب رق ول اًيبص نأ ىرت الأ «هل لصأ وه لب كلذب ملسن ال : ليق نإف

 هرارقإو «ديلا بحاص دي وه ةمث موزللا نأب بيجأ . هاوعد عمسي ال لصألا ةيرح غولبلا دعب

 لاقو «روهمجلا لوق وهو «قاتعإلا تقو ينعي :ش (هكلم يف دبعلا نوكي نأ دب الو) :م هل دبؤم دکوم

 ال هريغ دبع قتعأ ول ىتح ) :م ريبكلا هنبا دبع قتعي نأ هل سيلو « ريغصلا هنبا دبع قتعي هنإ : كلام

 ‹ حيحص ريغلا كلم قاتعإ نأل « زوجيالو « حصيال : لقي ملو ءذفني ال لاق اغنإ :ش ( ذفني
 :م الب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م هتزاجإ ريخب ذفني الو « اندنع كلاما ةزاجإب ذغنيو

 نع لوحألا رماع نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( مدآ نبا كلمب ال اميف قتع ال )

 . "كلم ال ايف مدآ نبال رذن ال » ةي هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع « بيعش نبا ورمع
 وآ قيتع وأ قتعم وأ رح تنأ :هتمآ وأ هدبعل لاق اذإو ) :م. حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 (هيف ةحبرص ظافلألا هذه نأل ؛وني مل وأ قتعلا هب ىون « قتعأ دقف « كتقتعأ دق وأ كتررح دق وأ ررحم

 ( ةينلا نع كلذ ىنغأف « اًقرعو اعرش هيف ةلمعتسم اهنأل) :م دحأل هيف فالح الو « قاتعإلا يف يأ :ش

 . ظافلألا هذه عضو يأ :ش ( عضولاو ) :م ةينلا ىلإ جاتحت الف ةحيرص ظافلألا هذه نأل :ش

 . هجیرخت قبس (۱)



 عيبلاو ‹ قالطلا يف امك ةجاحلل ةيعرشلا تافرصتلا يف ءاشنإ لعج دقف رابخإلا يف ناك نإو

 الو هلمتحي هنأل ؛ ةنايد قدص لمعلا نم رح هنأ وأ لطابلاب رابخإإلا هب تينع لاق ولو « امهريغو
 يف حيرص وه امب ءادن هنأل ؛ قتعي « قيتع اي رح اي : هل لاق ولو . رهاظلا فالخ هنأل ءاضق نيدي

 ‹ هيف فصولا ققحت يضتقيف هتقيقح وه اذه « روكذم لا فصولاب ىدانملا راضحتسال وهو«قتعلا
 هامس اذإ الإ ‹ یلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو « هل ًاقیدصت هتوبث يضتقيف هتهج نم تبثي هنآو

 دقو دازآ ای ةيسرافلاب هادان ولو . هب هبقل ام وهو هملع مساب مالعإلا هدارم نأل ؛ رح ای هادان مث ارح

 فصولا نع ًارابخإ ربتعيف هملع مساب ءادن هيف سيل ذإ هسكع اذكو « قتعي اولاق ءرحلاب هبقل

 اذه يأ :ش (لعج دقف) :م رابخإلا ةروص هنأل لصألا يف :ش ( رابخإلا يف ناك نإو ) :م
 نإف :ش ( قالطلا يف امك ) :م سانلا ةجاحل يأ :ش ( ةجاحلل ةيعرشلا تافرصتلا يف ءاشنإ ):م عضولا

 يأ :ش ( عيبلاو ) :م هيلإ سانلا ةجاحل ءاشنإ لعج هنكلو « لصألا يف رابخإ ‹قلاط تنأ : هلوق

 هنكلو « لصألا يف رابخإ « تيرتشا : يرتشملا لوقو « تعب: عئابلا لوق نإف « عيبلا يفامكو
 لاق ول يأ :ش ( رابخإلا هب تينع لاق ولو ) :م اهوحنو ةزاجإلا لثم :ش ( امهريغو) :م ءاشنإ لعج
 نم رح هنأ وأ ) :م بذكلاب يأ :ش ( لطابلاب ) :م رابخإلا ةروكذملا ظافلألا نم ظفلب يأ «هب تدصق

 :ش ( ةنايد قدص ) :ملمع يف هلمعتسأ ال يأ لمعلا نم رح هنأ هب تدصق لاق وأ يأ :ش ( لمعلا

 :م يلصألا هعضو رابتعاب هدصق ام لمتحي يأ :ش ( هلمتحب هنأل ) :م ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف يأ

 هنأ رهاظلا نأل :ش ( رهاظلا فالخ هنأل ) :م ءاضقلا ثيح نم قدصي الو يأ :ش ( ءاضق نيدي الو)

 . نكي مل رمأ تابثإ ءاشنإلاو « ءاشنإ

 :م ءادنلا يأ :ش ( وهو قتعلا يف حيرص وه امب ءادن هنأل ٠ قتعي ؛ قيتع اي « رح اي :هل لاق ولو ) :م

 ىدانملا ةقيقح يأ :ش ( هتقيقح وه اذه ) :م ةيرحلا وهو :ش ( روكذملا فصولاب ىدانملا راضحتسال )

 ةيرحلا وهو « هيف فصولا اذه ققحت يأ :ش ( هيف فصولا ققحت يضتقيف ) :م ةيرحلل عوضوم وه اجب
 يضتقيف ) :م يدانملا ةهج نم تبثي ةيرحلا وهو ‹فصولا نإو يأ :ش ( هتهج نم تبثي هنأو) :م

 هللا ءاش نإ دعب نم هررقنسو ) :م همالکل يأ :ش ( هل اقيدصت ) :م فصولا توبث يآ :ش ( هتوبث

 اذإ الإ قتعي هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( ارح هامس اذإ الإ ) :م يخأ اي ينبا اي ةلأسم يف يأ :ش (ىلاعت

 . رح ظفلب هدبع یمس

 الف :ش ( هب هبقل ام وهو هملع مساب مالعإلا هدارم نأل ) :م قتعي ال هنإف :ش ( رح ای هادان مث ) :م

 لادلابو ةففخلملا ءازلابو ةزمهلا حتفب :ش ( دازآ اي ةيسرافلاب هادان ولو ) :م . ةيرحلل ءاشنإ نوكي
 لاق يأ :ش ( اولاق ) :م ظفللا اذهب هدبع بقل دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( رحلاب هبقل دقو ) :م ةلمهملا

 هيف سيل ذإ) :م قتعي دازآ هامس دقو رح اي هلوقب هاداناذإ ينعي :ش (هسكع اذكو « قتعي ) :م خئاشملا

 هنأل ةيرحلا يأ :ش ( فصولا نع ارابخإ ربتعيف ) :م هملع مساب هداني مل هنأل يأ :ش ( هملع مساب ءادن

۷ 



 «رح كسأر : لاق ول اذكو ‹ فصولا نع ًارابخإ ربتعيف « كهجوو «رح كسأر لاق ول كلذكو
 عيمج نع اهب ربعي ظافلألا هذه نأل « رح كجرف :هتمأل لاق وأ « كندب وأ كتبقر وأ ٠ كهجوو

 فالتخالا كيتايسو « ءزجلا كلذ يف عقي عئاش ءزج ىلإ هفاضأ نإو ‹ قالطلا يف رم دقو ندبلا

 عقي ال لجرلاو ديلاك ةلمجلا نع هب ربعي ال نيعم ءزج ىلإ هفاضأ نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ هيف

 ال: لاق ولو . هانيب دقو قالطلا يف مالكلاك هيف مالكلاو « -هللا همحر- يعفاشلل ًافالخ « اندنع

 كيلع يل كلم ال دارأ هنأ لمتحبي هنأل قتعي مل وني مل نإو « قتع ةيرحلا هب ىونو كيلع يل كلم

 . ةينلاب الإ ًادارم امهدحأ نيعتي الف ‹ كتقتعأ ينأل لمتحيو « كتعب ينأل

 لاق « هيف خئاشملا فلتخا ‹« درم دازآ اي: هدبعل لاق اذإو . هل ظفللا عضو يذلا ىنعملا ىور

 دازآ ليق اذإ هنأل « لزاونلا يف ثيللا وبأ هيقفلا لاق هبو « قتعي ال مهضعب لاقو « قتعي : مهضعب

 . قتعلا هب داري الو ةيناسنإإلا هب داري درم دازآ ليق اذإو « قتعلا هب داري

 لاق وأ كندب وأ كتبقر وأ كهجو وأ رح كسأر لاق ول ) :م قتعي كلذكو يأ :ش ( كلذكو ) :م

 لاق اذإ هنأب :ش ( قالطلا يف رم دقو ندبلا عيمج نع اهب ربعي ظافلألا هذه نأل « رح كجرف هتمأل

 ىلإ) :م قاتعإلا يأ :ش ( هفاضأ نإو ) :م قالطلا باتك هيف رم دقو « قلاط كهجو وأ قلاط كسأر

 كلذ يف قتعلا عقي يأ ( ءزجلا كلذ يف عقي ) :م كلذ هبشأ امو ثلثلاو فصنلاك :ش ( عئاش ءزج

 هللا ءاش نإ هيف فالتخالا كيتأيسو ) :م هتيراج ضعب قتعأ نمك عيمجلا ىلإ يدؤي مث عئاشلا ءزجل ا

 ءاش نإ هركذن ام ىلع هيبحاصو ةفينح يبأ دنع قاتعإلا ىرجم ىف فالتخالا هب ديري :ش ( ىلاعت

 ۰ ٠ . ىلاعت هللا

 ديلاك ةلمجلا نع هب ربعي ال نيعم ءزج ىلإ ) :م قاتعإلا فاضأأ نإو يأ :ش ( هفاضأ نإو ) :م

 :ش ( -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ اندنع عقيال ) :م ندبلا نع امهب ربعي ال امهنإف :ش ( لجرلاو

 دقو قالطلا يف مالكلاك ) :م قاتعإلا يف يأ :ش ( هيف مالكلاو ) :م اًضيأ دمحأو -هللا همحر- رفزو

 : لاق ولو « قتعي «رح كركذ :هدبعل لاق «ىقتنملا» يفو « قالطلا عاقيإ باب يف يأ :ش ( هانيب

 « ندبلا عيمج نع هب ربعي ال هجرف نأل « قتعي ال : دمحم لاقو . ةمألاك قتتعي : ليق «رح كجرف

 كركذ : لاق ول :«طيحملا » يفو . تقتع « عامجلا نع رح كجرف : هتمأل لاق ولو . ةمألا فالخب

 وهو « قتعي ال : ليقو . جرفلاك قتعي هنأ :ةعامس نبا ركذ « هتمأل لاق وأ « رح كسأر وأ رح

 . ةبقرلاك قتعي : ليقو «ربدملاك قتعيال :ليق «رح كقنع : لاق ولو « كؤزج هلثمو « حصألا

 . ناتياور مدلا يفو « قتعي « رح كناسل : لاق ولو

 نم هنأل :ش ( قتعي ال وني مل نإو « قتعب ةيرحلا هب ىونو « كيلع يل كلم ال لاق ولو ) :م
 ينأل لمتحيو ‹ كتعب ينأل « كيلع يل كلم ال دارأ هنأ لمتحي هنأل ) :م حيرص دمحأ صنو ‹تايانكلا

 ولو . ناتياور هيف : ليقو « كيلع يل قر ال اذكو :ش ( ةينلاب الإ اًدارم امهدحأ نيعتي الف « كتقتع

۸ 



 يل ليبس الو كيلع يل قر الو «يکلم نم تجرخ :هلوق لثم كلذو « قتعلا تايانك اذكو لاقو

 عيبلاب ليبسلا ةيلختو « كلملا نع جورخلاو ليبسلا يفن لمتحي هنأل ؛ كليبس تيلخ دقو « كيلع

 ةينلا نم دب الف قتعلاب لمتحي امك ةيانكلاو

 كتقتعأ هدبعل لاق : ىنانيغرملا ىفو . قداص هنأل « قتعي ال هللا دبع اي وأ « هللا دبع اذه هدبعل لاق

 ٠ ٠ . لوألا راتخملاو « ةينلاب قتعي :ليقو . قتعي « هلل

 ؛ قالطلا فالخب ‹ قتعي ال« بجاو يلع كقتع :لاق ولو . قتعي كيلع قاتعلا : لاق ولو

 ارح موقت :لاق ولو . ودغلا ىلإ فاضم قتع اذهف ارح حبصت :لاق ولو « عوقولاب بجاو هنأل
 ول : دمحم نع« متسر نبا رداون» نع «سانجألا ) بحاص لقنو . لاحلا يف قتعي ارح دعقتو

 «ىواتفلا ةصالخ» ىف لاقو « هيعدي نأ هل سيل نكل « امتع نوكي ال كولم ريغ تنآ هكولممل لاق

 هقدصف هل كولم انأ كلذ دعب كولمملا لاق نإو . ءالولاب ثري ال تام نإف « همدختسي نأ هل سيل
 . قتعی ال يدبعب سیل اذه : لاق ول اذکو اًضیا هيف لاقو . اًکولم ناک

 تدجو اذإ قتعلا اهب عقي اذكو يأ :ش ( قتعلا تايانك اذكو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ يكلم نم تجرخ هلوق لثم ) :م يرودقلا هركذ ام ريسفت ىلإ ةراشإ :ش ( كلذو ) :مالف الإو ةينلا

 نع جورخل او ليبسلا يفن لمتحي هنأل ؛ كليبس تيلخ دقو ‹ كيلع يل ليبس الو ٠ كيلع يل قر الو
 يف لاقو . دارملا نيعتل :ش ( ةينلا نم دب الف « قتعلاب لمتحي امك ةيانكلاو عيبلاب ليبسلا ةيلختو كلا

 ظفل هنأل ‹ ءاضقلا يف قدصي وني مل تامو قتعلا ىون نإ كيلع يل ليبس ال لوق يف :«ةفحتلا»

 دارأ هنأ قدصي الو « ءاضقلا ىف رح وهف ءالولا ليبس الإ كيلع ىل ليبس ال : لاق اذإ الإ كرتشم

 نيدلا يف ةالاوملا هب داري دق هنأل ؛ ءاضقلا يف قدصي ةالاوملا ليبس الإ : لاق ولو « قتعلا ريغ هب

 . قتعلا ءالو يف لمعتسي هنإف « ةيالولا ظفل فالخب

 رح وهف ءالولا ليبس الإ كيلع يل ليبس ال هلوق يف وني مل ناف : هحرش يف يرودقلا لاقو
 هنأل ءءاضقلا ىف قدصي ةالاوملا ليبس الإ : لاق ولو «قتعلا ريغ هب دارأ هنأ قدصي الو ءءاضقلا ىف

 يف يرودقلا لاقو . قتعلا ءالو يف لمعتسي هنإف ةيالولا ظفل فالخب « نيدلا يف ةالوملا هب داري دق

 يل ليبس ال : هدبعل لوقي دق ىلوملا نأل قيقر وهف كيلع يل ليبس ال هلوق يف وني مل نإف : هحرش
 كتبتاك ينأل كيلع يل ليبس ال لوقي دقو . كترمأ ام تلعفو ةمدخلاب تيفو كنأل « مدلاب كيلع

 الإ عقي مل هريغو قتعلا ظفللا لمتحا اذإف « كتقتعأ ينأل كيلع يل ليبس الو «كنع يدي تلازف

 هنأل « كلملا نع ةيانك دبعلا ىلإ فاضملا ليبسلا نأل « كيلع ىل ليبس ال ىف ليقو «ىهتنا « ةينلاب

 . قتعلا ىونو كيلع يل كلم ال : لاق نأب كلم ا ىفن ولو « هيف فرصتلا ذافن ىلإ قيرط

 نكيلف لوألا ناك نإف <« هل اًمزال وأ كلملا لاوزل اًموزلم نوكي نأ امإ ديلا لاوز : ليق نإف

 مزاللا ركذ ةيانكلا نع ةيانك نكيلف يناثلا ناك نإو « مزاللا ةدارإو موزلملا ركذ زاجملا نأل « اراجم

۹٩ 



 - فسوي يبأ نع يورملا وهو « كليبس تيلخ هلوق ةلزنمب هنأل ؛ كتقلطأ دق: هتمأل هلوق اذكو
 يل ناطلس ال : لاق ولو . یلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نیبن ام یلع كتقلط هلوق فالخب -هللا همحر

 دقو « هدي مايقل هب ناطلسلا يمسو « ديلا نع ةرابع ناطلسلا نأل « قتعي مل قتعلا ىونو كيلع
 ءافتناب اقلطم هيفن نأل « كيلع ىل ليبس ال هلوق فالخب بتاكملا يف امك ديلا نود كلملا ىقبي

 . قتعلا لمتحي اذهلف ءًاليبس بتاكملا ىلع ىلوملل نأل كلما
 ا
 مزالي الو « بتاكملا يف امك «هنع هكاكفنال كلم ا لاوزل موزلمب سيل هنأ باوجل اف . موزلملاةدارإو
 . ملسي نأ ىلإ قاب ديلاو ميلستلا لبق عيبلاب لوزي كلملا نإف « هنع كلما لاوز هكاكفنال

 ىوناذإف . قتعلا تايانك نم اًضيأ ظفللا اذه اذك يأ :ش ( كتقلطأ دق هتمأل هلوق اذكو ) :م
 «- هللا همحر - فسوي يبأ نع يورملا وهو « كليبس تيلخ هلوق ةلزنم هنأل ) :م الف الإو تقتع قتعلا

 هب تبثی الف « قالطلا يف حيرص هنأل ‹ ىون نإو قتعلا هب تبثي ال ثيح :ش ( كتقلط هلوق فالخب

 . قلاط تنأ هتمأل هلوق دنع هب دارأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم نيبن ام ىلع) :م قتعلا

 هيف :ش ( ديلا نع ةرابع ناطلسلا نأل « قتعي مل قتعلا ىونو كيلع يل ناطلس ال : لاق ولو ) :م

 نالفل لاقي : لمكألا لاقو « يكاكلا لاق اذك « ةنطلسلاو ديلا بحاص نع ةرابع وه لب « حماست

 یل دی ال لاق هنآکف « ديلا ىفن هيفف ءاليتسالاو ديلا ثيح نم ةيناثلا ةردقلا اهب داريو « ةلطلس

 هلاقام :تلق . كلملا ىقبيو ديلا لوزت نأ زاوجل قتعي مل قتحلا هب ىونو كلذ لاق ولو « كيلع
 :ش ( هدي مايقل ) :م ناطلسلا ظفلب يأ :ش ( هب ناطلسلا يمسو ) :م هلوقب فنصملا لاق ام لصاح

 بتاكملا ىلع هل دي ال ىلوملا نإف:ش ( بتاكملا ىف امك ديلا نود كلم ا ىقبي دقو ) :م ءاش فيك هفرصتب

 . قاب هيف هکلمو

 نم ينعي :ش ( اًقلطم ) :م ليبسلا يفن يأ :ش ( هيفن نأل « كيلع يل ليبس ال هلوق فالخب ) :م
 ةبلاطملا ثيح نم ينعي :ش ( ًاليبس بتاكملا ىلع ىلوملل نأل ؛ كلما ءافتنإب ) :م نوكي ءيشب ديق ريغ
 نأ لجألف يأ :ش ( قتعلا لمتحي اذهلف ) :م قتعي ةءاربلاب كلذ دنع ىفتنا اذإ ىتح « ةباتكلا لدبب
 دقو :يزارتألا لاقو . قتعلا «كيلع يل ليبس ال :هلوق لمتحي كلما ءافتناب اًقلطم ليبسلا يفن
 ركب وبأ لاقو « يرمع ينف دقو « نيتلأسملا نيب قرفلا هجو يل حص ام : لاق هنأ يخركلا نع يور

 . هيلع لكشم قالطلاو ليبسلا نيب قرفلاو ء ايندلا نم يخركلا نسحلا وبأ خيشلا جرح : يزارلا

 . باتكلا يف هركذ ام قرفلاو : يكاكلا لاقو

 ‹ رخآلا يفن يعدتسي ال امهدحأ يفنو « ديلاو ةجحلا نيب كرتشم ناطلسلا نأ رخآ هجوو

 يل ناطلس ال : لاق «عيبانيلا» يفو « ةباتكلا يف امك كلملا يفن يعدتسي ال امهنم دحاو لك يفنو
 ‹ قتعي ال هرصتخم يف يرودقلا ظفل : يزارتألا لاقو . قتعي ليقو « قتعي ال قتعلا ىونو كيلع

 . ىوناذإ قتعي : « يواحلا »يف لاقو « لصألا ةياور وهو

° 



 دلوي ال ناك نإف « هلثمل هلثم دلوي ناك اذإ ةلأسملا ىنعمو « قتع كلذ ىلع تبثو ينبا اذه :لاق ولو

 ةوعدلا ةيالو نأل «هنم هبسن تبثي فورعم بسن دبعلل نكي مل نإ مث « اذه دعب هركذ « هلثمل هلثم

 ىلإ بسنلا دنتسي هنأل ؛ قتع تبث اذإف « هنم هبسن تبشيف بسنلا ىلإ حاتحم دبعلاو « ةتباث كلم اب

 يف ظفلل الامعإ قتعيو « رذعتلل هنم هبسن تبثي ال فورعم بسن هل ناك نإو « قولعلا تقو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هركذن زاحملا هجوو . ةقيقحلا لامعإ رذعت دنع هزاجم

 «عيبانيلا» يف ركذ هنأل « يقافتا ديقلا اذه :ش ( قتع كلذ ىلع تسبثو ينبا اذه لاق ولو ) :م

 رخف لوصأ» يفو .« طوسبملا يف ظفللا اذه ركذي ملاذهلو « مزالب سيل رارقإلا ىلع توبشلا
 . قتعلل ال بسنلا توبثل طرش كلذ ىلع تابثلا «مالسإلا

 هلوق دعب لاق ول ىتح « ديقب سيلاذه : «ىبتجملا»و ةمئألا سمش عماج»و « طيحملا» يفو

 يتنب هذه هلل اهلشم دلوي ةيبنجأل لاق ولو . قدصي الو قتعي تأطخأ وأ تمهوأ : ينبا اذه

 يف امأ «بسنلا ةفورعم يف باوجلا اذه : اولاق ءال مأ كلذ ىلع رصأ زاج كلذ دعب اهجوزتو

 فرع :«ىبتجملا »بحاص لاقو .زاج الإو زجت مل اهجوزت مث كلذ ىلع ماد يأ .بسنلا ةلوهجم

 . قتعلا نود حاكنلا زاوج عانتماو ةقرفلا يف طرش كلذ ىلع توبثلا نأ اذهب

 اهرسفو « يرودقلا اهركذ ةلأسملا نأل - ةلأسملا ىنعمو - لاق امنإ :ش ( ةلأسملا ىنعمو ) :م

 ( اذه دعب هركذ هلثمل هلثم دلوي ال ناك نإف « هلثمل هلثم دلوي ناك اذإ ) :م ةلأسملا ىنعم « هلوقب فنصللا

 نکي مل نإ مث ) :م ينبا اذه هلثمل هلثم دلوي ال مالغل لاق نإو هلوقب اذه دعب يرودقلا هركذ يأ :ش

 ىتح :ش ( بسنلا ىلإ جاتحي دبعلاو « ةتباث كلملاب ةوعدلا ةيالو نأأل « هنم هبسن تبث فورعم بسن دبعلل

 بسن هل سیل هنأال « هالوم نم هبسن تبشیف يأ :ش ( هنم هبسنت بشیف ) :م ریهظو نیعم هل لصحی
 . فورعم

 بسن ) :مدبعلل يأ :ش ( هل ناك نإو « قولعلا تقو ىلإ بسنلا دنتسي هنأل ؛ قتع « تبث اذإف ) :م

 :ش ( هزاجم يف ظفلل الامعإ قتعيو ) :م ريخلا نم تباث هنأل :ش ( رذعتلل هنم هبسن تبثي ال فورعم

 نم قيرط ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإو « ريرحتلا ببس ةونبلا نأل « ظفللا زاجم المع ينعي
 رذعت دنعاهنم « قرط هل زاجملا ىلإ باهذلا نأل :ش ( ةقيقحلا لامعإ رذعت دنع ) :م زاجملا قرط

 . رهاظ انه ةقيقحلاب لمعلا رذعتو ةقيقحلا

 يف ةفينح يبأل ليلدلا نايب دنع ينعي :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هركذن زاجملا هجوو ) :م

 نأ بابلا اذه يف لصألاو - ةفينح يبأ دنع قتع ينبا اذه هلثمل هلثم دلوي ال مالخل لاق نإو - هلوق

 هلوقك « حاكنلل ةمرحملا تابارقلا ينعأ « هيلع قتع هكلم اذإ هيلع قتعي نم ةفصب هك ولم فصو نم
 «يدج اذه : لاق وأ « يلاخ وأ يمعاذه وأ « يمأ هذه وأ « يبأ اذه وأ « يتنب هذه وأ « ينبا اذه

 الإ قتعي ال هنإف ‹ تخألاو خألا يف الإ لكلا نيب ىوسو ةياورلا رهاظ يف ركذ : « ةفحتلا » يف لاق
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 نباو رصانلا مظتني ناك نإو ىلوملا مسا نألف لوألا امأ « قتع يتالوم اي وأ  يالوم اذه : لاق ولو“
 ةقاتعلا يف لفسألاو « ىلعألاو « نيدلا يف تالاوملاو معلا

 . قتعي لاقو لكلا نيب ىوس هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . ةينلاب
 بسنلا لوهجم وهو امهل اًدلو نوكي نأ حلصي وهو يمأ هذهو يبأ اذه هلوق يف نأ ملعا مث

 ثيح ينبا اذه بسنلا لوهجمل هلوق فالخب « هاقدصي ملام بسنلا تبثي ال نكلو « قتعلا تبثي
 ىلع بسنلا لمحي ىلوألا ةروصلا يف نأل «مكاحلا صن هيلعو « قيدصت الب بسنلاو قتعلا تبثي
 اذه هل لاق اذإ مث « «لماشلا» يف اذك « هسفن ىلع اهلمحت هنأل «ةونبلا فالخب هقيدصت ربتعيف هريغ
 ناك ءاوس ءاليتسالا تبثي ال :اولاق مهضعب « هكلم يف تناك اذإ هل دلو مأ همأ ريصت له « ينبا

 نإ قرف مهضعبو . نيلاحلا يف تبثي : مهضعب لاقو . بسنلا فورعم وأ بسنلا لوهجم دلولا
 . « ةفحتلا » يف اذك . تبثي بسنلا لوهجم يفو « تبثي ال بسنلا فورعم ناك

 هيلعو «« هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( قتع يتالوم اي وأ « يالوم اذه : لاق ولو ) :م

 » يف لقنو «٠ ةفحتلا » يف اذك « احيرص هنوكل ةينلا ىلإ جاتحي الو « يفاكلا يف مكاحلا صن
 لاقو «رح اي يالوم اي «نيعضوم يف الإ ءادنلاب قتعيال :لاق نويعلا نع «ىواتفلا ةصالخ

 امأ) :م -هللا مهمحر- دمحأو كلامو «يعفاشلا لاق هبو « ةينلا نودب قتعي ال :-هللا همحر-رفز

 نأ ىلإ اذهب راشأ :ش (رصانلا مظتني ناك نإو ىلوملا مسا نألف ) :م يالوم اذه هلوق وهو :ش ( لوألا

 دمحم) (مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأو# : ىلاعت هللا لاق « رصانلا ىنعمب ءيجي كرتشم ىلوملا ظفل

 نم يلاوملا تفخ ينإو :  ىلاعت هللا لاق :ش ( معلا نباو ):م مهل رصان ال يأ ١١(٠ : ةيآلا

 . ريسفتلا لهأ لاق اذك ءيتوم دعب يمع نبا يأ « ١( : ةيآلا يرم) (يئارو

 : ةفرط لاقو

 ادعبیو ينع ىئني هنم ندأ یتم اًكلام يمع نباو ينارأ يلامف

 ادغ يف رظنأل وأ يبرك جرفل هریغ وه ءرما يالوم ناک ولف

 . معلا نبا ىنعمب تيبلا يف ىلوملاو

 ريغ ملسم غلاب لقاع رح تالاوملا ةروصو تالاوملا ىلوم لاقي :ش ( نيدلا يف تالاوملاو ) :م

 لوقيو تينج اذإ لقعتو تم اذإ ينع ثرت يالوم تنأ رخآل هلوقب هنع لقعي ملو « دحأل قتتعم

 يأ :ش ( ىلعألاو ) :م ىنج اذإ هنع قتعيو تام اذإ هنم ثريو هل ىلوم لباقلا نوكيف « تلبق رخآلا

 « قتعلاب هيلع معنأ يذلا وهو :ش ( ةقاتعلا يف لفسألاو ) :م قتعي يذلا وهو « ىلعألا ىلوملا

 ثالث يف لمعتسي هنأ : ريثألا نبا ركذو .ناعم ةسمخ ىلوملل ركذ فنصملاو هلباقم ىلعألاو

 قلطيو « ةروكذملا ةسمحلا اهنم روهشملا وه فنصلملا هركذ امو « هريغ هيلع دازو ٠ ىنعم نيرشعو
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 دبعللو ةداع هكولممب رصنتسي ال ىلوملا نأل اذهو ‹ هل صاخ مساك راصف لفسألا نيعت هنأ الإ

 دبعلا ىلإ ةفاضإلاو « هتقيقحل مالكلاو « زاجم عون ثلاثلاو يناثلاو لوألا يفتنيف فورعم بسن
 ء انيب ال ىلوم اذه هتمأل لاق اذإ اذكو ‹ حيرصلاب قحتلاف لفسألا ىلوملا نيعتف « ًاقتعم هنوك يفانت

 يف قدصي الو « ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف قدصي بذكلا وأ نيدلا يف ىلوملا هب تينع : لاق ولو

 « راجلاو عئابلاو بحملاو دبعلاو قاتعإ ريغب هيلع معنملاو معنملاو ديسلاو كلاملاو برلا ىلع

 هيف نوكي يذلا عضوملاو كيرشلاو تحخألا نباو ثراولاو يلولاو لقعملاو ءريهظلاو فيلحلاو

 رابتعا الف ‹ دبعلا ديس لابب رطخي الو « دحأ لك اهفرعي ال ةديعبلا يناعملا نكل «ملسلاو برحلا
 . هللا همحر فنصملا هركذ ام نيعتف اهب

 (اذهو « هل صاخ مساك راصف ) :م لغسألا ىلوملا نيعت هنأ ريغ يأ :ش ( لفسألا نيعت هنأ الإ ) :م

 ( ةداع هكولممب رصنتسي ال ىلوملا نأل ) :م هلوقب هل صاخ مساك لفسألا نوك هجو ىلإ هب راشأ :ش

 رصنتسيال ىلوملا نأل ‹ ةرصنلا ىلع يالوم اذه هلوق يف ىلوملا لمحي نأ زوجي ال هنأ دارأ :ش

 ىلع هنأل « معلا نبا هب دارأ هنأ لمحي ال هنأ هب دارأ :ش ( فورعم بسن دبعللو ) :م ةداع هدبعب

 ىفتنا يأ :ش ( يناثلا ىفتناف ) :م رصانلا ىلع هلمح وهو :ش ( لوألا يفتنيف ) :م « كلذ فالخ

 ىلوملا نأل ‹نيدلا يف ىلوملا هب دارأ :ش ( زاجم عون ثلاثلاو ) :م معلا نبا ىلع هلمح وهو « يناثلا

 نم الو « ةقيقحلا ثيح نم يبرغم لاو يقرشملا نيب برق الو « بيرقلا وهو « يلوملا نم قتشم
 . هيفن زاج اذهلو « نيدلا ثيح نم برقلا نيعتف . ناكملا ثيح نم الو « بسنلا ثيح

 ملاذإ هتقيقحل مالكلا نأ انملس : يزارتألا لاقو . لفسألا نيعتف :ش ( هتقيقحل مالكلاو ) :م

 ال قئاقح هلو كرتشم ىلوملا ظفل لوقن انآ ىلع ملسن الف ادارم ناك اذإ امأ « ادارم زاجملا نكي

 . یھتنا «رخآ ىنعم هب دارأ لب « هدری مل هنأب هحیرصت عم لفسألا نیعتي الف « ةدحاو ةقيقح

 ‹ ناعم ةسمخ هل ركذ هنأل ‹ حرص لب « كارشإلا عنم ام فنصملا نأل « رظن همالك يف : تلق

 . كلذل نيعتف ‹ لفسألا ىلوملا ريغ اهنم ىنعم ىلع كلذ حلصي ناك ام هنأ نيب مث

 نوك يف يأ :ش ( هنوك يفاني ) :م يالوم اذه هلوق يف ينعي :ش ( دبعلا ىلإ ةفاضإلاو ) :م

 دبعلا نأل ‹ ىلعألا ىلوملا هب دارأ هنأ ىلع لمحي ال هنأ هلصاح < ءاتلا رسكب :ش ( اًقتعم) :م دبعلا

 اذإف « انركذ امك « قتعلاب هيلع معنأ يذلا دبعلا وهو :ش ( لفسألا ىلوملا نيعتف ) :م هالوم قتعي ال

 .ادبع هنوك وهو « لحملا يف لاحلا ةلالدب قتعلا عاقيإ يف :ش ( حيرصتلاب قحتلاف ) :م كلذك ناك

 ولو) :م يالوم اذه هلوق يف ليلدلا نم انيب ال يآ :ش ( انب امل يتالوم هذه هتمأل لاق ول اذکو ) :م

 وأ نيدلا يف ىلوملا) :م يالوم اذه يلوقب تدصق روكذملا لئاقلا لاق ول يأ :ش ( هب تينع لاق

 قدصي الو ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف قدصي ) :م بذكلا هب تينع لاق وأ يأ ٠ بصنلاب :ش ( بذكلا



 ظفللاب ءادنلابو ‹ حيرصلاب قحتلا هدارم لفسألا نيعت امل هنألف يناثلا امأو. رهاظلا ةفلاخمل ءاضقلا

 قتعي ال - هللا همحر - رفز لاقو . ظفللا اذهب ءادنلا اذكف قيتع اي رح اي لاق نآب قتعي حيرصلا

 نكمأ دقو « هتقيقح مالكلا انلق « يكلام اي يديس اي هلوق ةلزنمب ماركإلا هب دصقي هنأل يناثلا يف

 اي : لاق ولو . اضحم ًاماركإ ناكف « قتعلاب صتخي ام هيف سيل هنأل « هركذ ام فالخب « هب لمعلا
 هتهج نم هتابثإ نكمي فصوي ناك اذإ هنأ الإ « ىدانملا مالعإل ءادنلا نأل « قتعب مل يخأ اي وأ « ينبا

 « رح اي هلوق يف امك ‹ صوصخلملا فصولاب هل ًاراضحتسا ىدانملا يف فصولا كلذ قيقحتل ناك

 قيقح نود درجملا مالعإال ناك هتهج نم هتابثإ نكي ال فصوب ءادنلا ناك اذإو « هانيب ام ىلع

 . مالكلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا ةفلاخمل ءاضقلا يف

 ال هنألف ) :م يالوم اذه هلوق يناثلاب دارأو « لوألا امآ هلوق ىلع فطع :ش ( يناثلا امأو ) :م

 لادلا :ش ( حيرصلاب قحتلا ) :م هدارم هنوك لاح لفسألا ىلوم ا نيعت ال يأ :ش ( هدارم لفسألا نوعت

 يأ :ش (ظفللا اذهب « ءادنلا اذكف « قيتع اي رح اي لاق نأب قنعي حيرصلا ظفللاب ءادنلاب ) :م قاتعإلا ىلع

 . يالوم اي هلوقب

 ةلزنمب ماركإلا هب دصقي هنأل ) :م يالوم اي هلوق يف يأ :ش ( يناثلا يف قتعب ال : رفز لاقو ) :م

 وني ملاذِإ يكلام اي وأ يديس اي لاق اذإ :« ىرغصلا يواتفلا » يف لاقو :ش ( يكلام اب يديساي هلوق

 . ناتياور دمحم نعف یون اذإو « قتعي ال قتعلا

 (هب لمعلا نكمأ دقو ) :م هتقيقحب ظفللا لامعتسا لصألا نأ دارأ :ش ( هتقيقحل مالكلا انلق ) :م

 ‹ ةقاتعلا ءالو هيلع يل نم يالوم اي هلوق ىنعم نألل « هتَقيقحب لمعلا نكمأ اذه لوقب يأ :ش

 ىلع لدی ام هيف سیل ينعي يکلام اي يدیس اي هلوق هب دارا :ش ( هرکذ ام فالخب ) :م لفسلا نیعتف

 لصحي ال هبو :ش (اًضحم اًماركإ ناكف « قتعلاب صتخي ام هيف سيل هنأل ) :م هلوق ىنعم وهو « قتعلا
 ال ليقو « قتعي ليق وني مل نإو « قتع قتعلا ىون ناديس وأ يديس اي لاق تاعقاولا يفو قتعلا
 يب نب نسحلا لاق «يواحلا» يفو . قتعيال هنأ راتخملاو . يديس اي يف قتعي ليقو « قتعي

 يفو . ةيئلاب الإ امهيف قتعي ال : رشب لاقو . ديس اي هلوقب قتعي الو« يديس اي هلوقب قتعي : عيطم
 . ةيانك هارأ يذلاو : لاق « قتعي ال : يضاقلا لاق «ةياهنلا»

 هب داري الو « لادلا حتفب :ش ( ىدانملا مالعإل ءادنلا نأل ٠ قتعي ال يخ اي وأ ينبا اي لاق ولو) :م

 يأ :ش ( هتهج نم هتابثإ نکي فصوب) :م هلاق يذلا يأ :ش ( ناك اذإ هنآ الإ) :م هل ظفللا عضو ام

 :م لادلا حتفب :ش ( ىدانملا يف فصولا كلذ قيقحتل ناك) :م يدانملا ةهج نم فصولا كلذ تابثإ

 :ش ( هانيب ام ىلع رح اي هلوق وحن صوصخملا فصولاب) :م راضحتسا لجأل يأ :ش ( ًاراضحتسا)

 هتابثإ نكمي ال فصوب ءادتلا ناك اذاو) :م رح اي لاق نأب قتعي حيرصلا ظفللاب ءادنلاب هلوق دنع ينعي

 دارأو «فصولا قيقحت رذعتل يأ :ش ( هرذعتل هيف فصولا قيقحت نود درجملا مالعإلل ناك هتهج نم
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 ال هريغ ءام نم قلخنا ول هنأل هتهج نم ءادنلا ةلاح اهتابثإ نكمي ال ةونبلاو « هرذعتل هيف فصولا

 قتعي هنأ ًاذاش -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يوريو . مالعإلا درجل ناكف « ءادنلا اذهب هل أنبا نوكي

 ‹ هيب نبا هنإف ‹ ربخأ امك رمألا نأل « قتعي ال نبا اي: لاق ولو . رهاظلا ىلع دامتعالاو « امهيف

 نئلو« ربخأ امك رمزلاو. ةفاضإ ريغ نم تنبلاو نبألل ريغصت هنأل « ةينب اي وأ ينب اي : لاق اذإ اذكو

 وهو ‹ قتعيال : لاقو . هللا همحر < ةفينح يبآ دنع قتع نبا اذه « هلثل هلثم دلوي ال مالل لاق

 قلخا نآ لبق كتقتعا هلوقك « وغلیو دریف هتقیقحب هتقيقحب لاحم مالک هنأ مهل -هللا همحر- يعفاشلا لوق

 قلخت نأ لبق وا

 . ةوبألا نم امهوحنو ةوخألاو ةونبلا فصولاب

 اذهب هل انب نوكي ال هريغ ءام نم قلخنا ول هنأل « هتهج نم ءادنلا ةلاح اهتابثإ نكمي ال ةونبلاو ) :م
 :م ةياورلا رهاظ يف :ش ( مالعإلا درجمب ) :م ينبا اي هلوق :ش ( ناكف ) :م كلذك ناك اذإف :ش ( ءادنلا

 ىواتفلا ةميتي يف لاق يخأ ايو ينبا اي هلوق يف يأ :ش ( امهيف قتعي هنأ اذاش ةفينح يبأ نع ىوريو)

 ىلع يأ :ش (رهاظلا ىلع دامتعالاو ) قتعي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور « ينبا اي هدبعل لاق اذإ

 . «يفسنلا رداون »يف روكذملا وهو « يرودقلا هركذ يذلا وهو « ةياورلا رهاظ

 نأل ‹ قتعي ال ) :م درفملا ىدانملا ةروص ىلع ةفاضإللا عطقو مضلاب :ش ( نيا اي لاق ولو ) :م

 يأ :ش ( اذكو ) :م هدلاو نبا يأ :ش ( هيبأ نبا هنإف ) :م هربخأ اميف قداص هنأل :ش ( ربخأ امك رمالا

 ءاي ىلإ :ش ( ةفاضإ ريغ نم تنبلاو نبالل ريغصت هنأل « ةينب اي وأ ينب اي لاق اذإ ) :م قتعي ال اذكو

 نسحألاو « يكاكلا هلاق فطللاو ماركإلل نوكي دق ريغصتلا نأل :ش ( ركذ امك رمألاو) :م ملكتملا

 . محرتلاو ةقفشلل نوكي دق لاقي نأ

 يرودقلا لئاسم نم هذه :ش ( ةفينح يبأ دنع قتع ينبا اذه هلثمل هلثم دلوي ال مالغل لاق نإو ) :م

 :م ةفينح يبأ دنع هيلع قتع يدلو اذه : لاق وأ « ينبا اذه هنم انس ربكألا هدبعل لاق اذإ هنأ ىنعملاو

 شش ( مالك هنآ ) :م يعفاشلاو دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( مهل يعفاشلا لوق وهو ء قنعي ال لاقو )

 ناك اذإو « اتس رغصألا نم دلوي نأ لاحم انس ربكألا نأل :ش ( هتقيقحب لاحم ) :م اذه همالك نأ يأ

 . قتعی الف :ش ( وغلیو دریف ) :م لاحم

 وهو «هزاجم تبثيال هتقيقحب ًالاحم ناك اذإ : تلق ؟ زاجملا ىلإ راصي ال مل : تلق نإف

 :م راصف «فلخلا روصتي مل لصألا روصتي ملاذإف « ةقيقحلا ىلع فلح زاجملا نأل . ةيرحلا

 روصتو ‹ لوهجملا ةغيص ىلع باطخل اب :ش ( قلخت نأ لبق وأ « قلخأ نأ لبق كتقتعأ كلوقك)

 تبثي ينبا اذه هنم اتس رغصأ وهو بسنلا فورعم لاق اذإ هنأ ىرت الأ « زاجملا ةحصل طرش لصألا

 وهو « عنال لصألا مكح تبثي مل نكل « هل دلوي نأ زوجي هلثم نإف « لصألا روصتل اًراجم ةيرحلا

 بسنلا فورعم نيب دمحمو فسوي وبأ قرف :عطقألا حرش » يف لاق « ريخلا نم بسنلا تباث هنأ
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 نم هتيرح نع رابخإ هنأل « هزاجمب حيحص هنكل « هتقيقحب لاحم مالك -هللا همحر- ةفينح يبألو
 ببسلا قالطإو « ةبارقلل ةلص وأ اعامجإ امإ هتيرل ببس كولمملا يف ةونبلا نأل اذهو « هكلم نيح

 فصو يف ةهباشملاو كولمملا يف ةونبلل ةمزال ةيرحلا نألو « ًازوجت ةغللا يف زاجتسم ببسملا ةدارإو
 هنأل < هب دهشتسا ام فالخب ءءاغلإلا نع ًازرحت هيلع لمحيف « فرع ام ىلع زاجملا قيرط نم مزال
 امهجرخأف كدي تعطق هريغل لاق اذإ ام فالخب اذهو « ءاغلإلا نيعتف « زاجملا يف هل هجو ال

 « لالا بوجول ًاببس عطقلا ناك نإو . همازتلاو لاملاب رارقإلا نع ًازاجم لعجي مل ثيح نيتحيحص
 هنأو شرألا وهو «,صوصخم لام بوجول ببس ًاطخ عطقلا نأل

 نم هنبا كلم نمو . انزلا نم هنبا نوكي نأ زوجي بسنلا فورعم نأب « هلثل هلثم دلوي ال نم نيبو
 . هيلع قتعانزلا

 :ش ( هزاجمب حيحص هنكل هتقيقحب لاحم ) :م مالكلا اذه نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبألو ) :م

 نع رابخإ هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( اذهو « هكلم نيح نم هتيرح نع رابخإ هنأل ) :م زاجملا قيرط دوجول
 دجو دقو الإ كولمملا يف ةونبلا دجوت ال هنأل :ش ( هتيرحل ببس كولمملا يف ةونبلا نأل ) :م ةيرح

 :م زاجملا قرط نم قيرط ببسملا ةدارإو « ببسلا ركذو « مزاللا ةدارإو موزلملا ركذف « اهعم ةيرحلا

 ةبجوم ةونبلا نوكتف ‹ ةلص قتعلاو « ةلصلل ةبجوم ةونبلا نأ ينعي :ش ( ةبارقلل ةلص وأ اعامجإ امإ)
 ةمزال ةيرحلا نألو) :م ازاجم يأ :ش ( زوجت ةغللا يف زاجتسسم ببسملا ةدارإو ببسلا قالطإو) :م قتعلل

 :م هريغو لوصألا يف :ش ( فرع ام ىلع زاجلا قيرط نم مزال فصو يف ةهباشملاو كولمملا يف ةونبلل
 احيحصت ةيرحلا وهو زاجملا ىلع ينبا اذه هلوق لمحيف يأ :ش ( ءاغلإلا نع ازرحت هيلع لمحسيف)
 . همالکل

 هنأل) :م قلخأ نأ لبق كتقتعأ هلوق وهو « لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( هب دهشتسا ام فالخب) :م

 ببسلا دجوي ملف < ًالصأ قالخنالا لبق قاتعإلا نوكي نأ روصتي ال هنأل :ش ( زاجلا يف هل هجو ال

 امع باوج اذه :ش ( هريغل لاق اذإ ام فالخب اذهو) :م مالكلا ءادن ءاغلإ يأ :ش ( ءاغلإلا نيعتف) :م

 بجول اروصتم مكحلا نكي مل نإو « زاجملل ةزوجم مزاللا ةدارإو موزلملا ةحص ركذ ناك ول لاقي
 كدي تعطق هلوق نوكيف « لام لا بوجو ببس أطخ عطقلا نأل « ةروكذملا ةروصلا يف شرألا هيلع

 فالخب هلوقب باجأف < هلثم موزلملاو « لطاب مزاللاف « مهرد فالآ ةسمخ ىلع كلوق نع ازاجم

 ( همازتلاو لاملاب رارقإلا نع اًزاجم لعجي مل ثيح نيتحيحص امهجرخأف كدي تعطق) :م هريخل لاق اذإ ام
 وهو ‹ شرأ وه لام بوجول اًببس نوكياغنإ عطقلا نأل « عطقلا نع قلطملا لام لاب ينعي :ش

 . لاملا قلطم بوجول فلاخم

 ءأطخ عطقلا ناك نإو ينعي هلبق اب لصاو وهو :ش ( لالا بوجول اًبيس عطقلا ناك نإف) :م

 يأ :ش (هنأو شرا وهو صوصخم لام بوجول ببس طخ عطقلا نأل) :م لام بوجول اًببس نوکیف
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 ‹ عطقلا نودب هتابثإ نكمي الو نيتنس يف ةلقاعلا ىلع بجو ىتح فصولا يف لالا قلطم فلاخي

 امكحو اًتاذ فلتخت الف ةيرحلا امأ هل ببسب سيل عطقلاف هتابثإ نكمأ امو

 هلوقب كلذ حضوأ مث « شرألا وهو :ش ( فصولا يف لاملا قلطم فلاخي ) :م صوصخلملا لالا نأو

 لاقاذك « ةنس ةينثت :ش ( نيتنس يف ةلقاعلا ىلع) :م شرألا وه يذلا لاملا يأ :ش ( بجو ىتح) :م

 وه :يزارتألاو « ىكاكلا لاقو « ىخيش طخب اديقم ناك اذكه : لاق « «ةياهنلا بحاص»

 ۰ ۰ . حيحصلا

 «ةدحاولا ديلا عطق شرأو ةدحاولا عطقب رقأ اذإاميف عقو مالكلا نأل : يزارتألا لاقو

 ىلوألا ةنسلا يف ثلثلا ةلقاعلا ىلع نيتنث يف نوكي ديلا ثلث ىلع داز اذإ شرألا مث « ةيدلا فصنب

 : لاق ةثلاثلا ةنسلا يف داز امو «نيتنس يف ناثلثلاف ثلثلا ىلع داز امو « ةيناثلا ةنسلا يف يقابللو

 . ءيشب سيلو عمجلا ظفلب نوتنس يف خسنلا ضعب يف
 امو) :م ديلا ةحص دوجول :ش ( عطقلا نودب) :م شرألا تابثإ يأ :ش ( هتابثإ نكمي الو) :م

 ( هل ببسب سيل عطقلاف ) :م لاملا قلطم نع ةرابع وهو « هتابثإ نكمأ يذلاو يأ :ش ( هتابثإ نكمأ

 ببس ًاطخ ديلا عطق نأ ىلع لاملا قلطمب رارقإلا نع اًراجم ديلا عطقب رارقإلا لعج ردقتيف :ش
 بوجوب اًرارقإ اذه ناكل لالا بجو رارقإلا نع اًزاجم لعج ولف « ةلقاعلا ىلع لالا بوجول
 نأل « ةيدلا نم هصخي اب رارقإ لعجي نأ نكي الو لطاب ريغلا ىلع رارقإإلاو ةلقاعلا ىلع لاملا

 ال لقاوعلا نم دحاو ىلع ًارصق لالا باجيإف « ةلقاعلا ىلع اعزوم لاملا بوجو ديلا عطق ةمزال

 ءرب هقحل حرج ةلزن ناك نيتحيحص امهجرخأ امل هنألو « زاجملا حصي الف « ديلا عطق ةمزال نوكت

 هب قلعتي ال ًاربف حرجا ةقيقح تبث ول هنأل « كلذ دعب مكح هب قلعتي الف « رثأ هل قبي مل هجو ىلع
 ريرحتلا ةلزنم هنأ امهدحأ ناقيرط ينبا اذه هلوق يف ةفينح يبأل مث . ىلوأ زاجملا يفف « مكحلا

 يف تناك اذإ دلو مأ مألا نوكت ال اذه ىلعف « ببسملا ىلع ببسلا قالطإ قيرطب ازاجم ءادتبا

 . دلولا ةيمومأ يف ريثأت ءادتبا مالكلا مرحتل سيل هنأل « هكلم

 يف ةوقلا نإف « هتكلم نيح نم يلع قتع لاق هنأك ازاجم ةيرحلاب رارقإ هنآ : رخآلا قتيرطلاو
 ينبا اذه لوقي نأ ىلع هركأ اذإ : هاركإلا باتك يف لاق اذهلو « حصألا وهو قتعلا ببس كولمملا

 اذه ىلعف < ءادتبا ريرحتلا ةحص ال قتعلاب رارقإلا ةحص عني هاركإلاو « هيلع هاركإلاب قتعي ال

 . دلو مأ ةيراجلا ريصت

 لاملا تبثي ال ديلا عطقب رقأ اذإ لاقي امع باوج اذه :ش ( اًمكحو اتاذ فلتخت الف ةيرحلا امأ) :م

 ةونبلا ةيناثلاو . ةيرحلااذكف ‹ شرألا وهو اًصوصخم ألام فلاخم لاما قاطم نأل « اًراجم

 مل امك « ةونبلل ازاجم ةيرحلا تابثإ نكي ملف « بيرقلل ةلص اهنوك يف ةونبلاب ةيناثلا ةيرحلا فلاخت
 يأ « اًمكحو اتاذ فلتخت الف ةيرحلا امأ هلوقب باجأف « ديلا عطقل ازاجم لالا بوجو يف تبثي
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 ال فالخلا اذه ىلع وهف امهلثمل دلوي ال هلثمو يمأ وأ يبأ اذه : لاق ولو هنع ازاجم هلعج نکماف
 اذه نأل ‹ عامجإلاب قتعب ال ليقو « فالخلا ىلع وه ليق يدج اذه : ريغص يبصل لاق ولو . انيب

 لعجي نأ رذعتف همالك يف هتباث ريغ يهو « بألا وهو ةطساوب الإ كلملا يف هل بجوم ال مالكلا

 اذه لاق ولو ءةطساو الب كلم ا يف ًابجوم امهل نأل « ةونبلاو ةوبألا فالخب « بجىملا نع ًازاجم
 هانيب ام نيتياورلا هجوو « قتعي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو . هياورلا رهاظ يف قتعي ال يخأ

 تايالولاو ةداهشلاو ءاضقلل هتيحالص وهو مكحلا بجوي الو « قرلا لاوز وهو تاذلا ثيح نم

 . امهيف ءاوس ناتیرحلا تناکف

 ىلإ ةفاضإلاب فلتخي ال دحاو ءىش وهو « قرلا لاوز نع ةرابع ةيرحلا نأل : يزارتألا لاق
 ةلص اهنوكب فصوت دق اهنأ الإ ريغلا كلم عفدو « ةيكلاملل لحملا صاخ اهمكحو اهريغو ةونبلا

 عقي ثيح غلابلا لقاعلا يف ةعقاولا ةيرحلاك اهعونت بجوي ال كلذو « بيرقتلا ىلع ةبجاوو محرلا
 ‹ نونجملاو لفطلا ىف ةعقاولا ةيرحلا فالخب ةرامإلاو ةيالولاو ةداهشلا ذإ . اهيلع بترتي ةلاحب
 ةيرحلا نكت ملاملف ءانهاذكف « تعونت اهنإ لاقيال اذه عمو « ةيلهألا هذه بجوت ال اهنإف
 ليوأت ىلع ةيرحلا نع يأ :ش ( هنع ازاجم) :م ينبا اذه هلوق لعج يأ :ش (هلعج نكمأف) :م ةفلتخم

 . نسحأ ناكل اهنع لاق ولو « روكذملا وأ قتعلا

 ةفينح يبأ نيب روكذملا :ش ( فالخلا ىلع وهف امهلثمل دلوي ال هلثمو يمأ وأ يبأ اذه لاق ولو) :م

 اذه ريغص يبص لاق ولو) :م ينبا اذه هلوق يف نيبناحلا نم هجولا ينعي :ش ( انيب ال) :م هيبحاصو

 نم :ش ( كلملا يف هل بجوم ال مالكلا اذه نأل « عامجإلاب قتعي ال ليقو فالخلا ىلع وه ليق يدج

 لعجي نأ رذعتف همالك يف ةتباث ريغ) :م ةطساولا يأ :ش ( يهو بألا وهو ةطساوب الإ) :م ةيرح وأ ةونب
 وبأ يدج اذه لوقي نأ لثم ةروكذم تناك ول ةطساولا نأ ىلإ ريشي اذهو :ش ( بجوملا نع ازاجم
 . قتع يبأ

 . ةيرحلل اًراجم نالعجيف :ش ( ةطساو الب كلملا يف ًابجوم امهل نأل  ةونبلاو ةوبألا فالخب ) :م

 . هيلع اقتعو كلذ تبث هاقدصو امهلثمل هلثم دلوي ناك ولو

 نسحلا ةياور يف :ش ( قتعي هنأ ةفينح يبأ نعو . ةياورلا رهاظ يف قتعي ال يخأ اذه لاق ولو) :م
 يف ةونبلا نأل اذهو « هلوقب هركذ امف قتعلا ةياور هجو امأ :ش ( هانيب ام نيتياورلا هجوو ) :م هنع

 ةياور هجو امأو . قتعلا بج وت كلملا ىف ةوخألا انهاه كلذكف « هرخآ ىلإ ةكر حلا ببس كولمملا

 اه كلذكو « ةطساوب الإ كلم لا يف هل بجوم ال مالكلا اذه نأل دحل ا ةلأسم يف هلوقف قتعلا مدع

 هذهو « محر وأ بلص يف ةرواجم نع ةرابع اهنأل ‹ مألاو بألا ةطساوب الإ نوكت ال ةوخألا انه

 . ةطساولا هذه نودب ةملكلا هذهل بجوم الو ‹« ةروكذم ريغ ةطساولا

 اذه : لاق نأب « اًقلطم هركذ اذإ ناك اغإ خألا يف نيتياورلا فالتخا نإ : “ طوسبملا» يف لاقو
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 نم سيل هيلإ راشملا نأل عامجإلاب وه ليق دقو « فالخلا ىلع ليق دقف ينبا اذه: هدبعل لاق ولو

 لاق نإو . حاكنلا يف هانققح دقو ربتعي الف « مودعم وهو ىمسملاب مكحلا قلعتف ىمسملا سنج

 قتعت -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . قتعي مل قتعلا هب ىونو يرمخت وأ نئاب وأ قلاط تنأ : هتمأل

 هل -هللا مهمحر- مهخياشم لاق ام ىلع ةيانكلاو حيرصلا ظافلألا رئاس فالخلا اذكو ٠ یون اذإ

 كلم امأ ‹ نيعلا كلم امهنم دحاو لك اذإ ةقفاوم نيكلملا نيب نأل' ؛ هظفل هلمتحسي ام ىون هنأ

 تيقأتلاو ء«هطرش نم ديبأتلا ناك ىتح نيعلا كلم مكح يف حاكنلا كلم اذكو « رهاظف نيميلا

 ةوخألا قلطم نأ امل ددرت ريغ نم قتعيف يمأو يبأل يخأ اذه لاقو « اديقم هركذ اذإ امأو « يحأ

 : ةيآلا تارجحلا) 4 ةوخإ نونمؤملا اغنإ # : ىلاعت هللا لاق « نيدلا يف ةوخألا اهب داري دق اكرتشم

 : ةيآلا فارعألا) € ادوه مهاخأ داع ىلإو ل : ىلاعت هللا لاق ء ةليبقلا يف داحتالا اهب داري دقو ٠١.

 . ةجح نوكي ال كرتشملاو بسنلا يف ةوخألا اهب داري دقو .( ٥

 اذه هلوق قالطإب قتعلا تبي فيكف « عاضرو بسن نيب فلتخم اًضيأ ةونبلا . ليق نإف

 . ةقيقحلا ضراعي ال زاجملاو « زاجم عاضرلا نم ةونبلا نأب : بيجأ . ينبا

 عامجإلاب) :م قتعلا مدع يأ :ش ( وه ليقو ‹ فالخلا ىلع لیق دقف ينبا اذه: هدبعل لاق ولو ) :م

 مل اذإو « نافلتخم ناسنج مدآ ينب نم ثانإلاو روكذلا :ش ( ىمسملا سنج نم سيل هيلإ راشملا نأل

 ) :م مودعم ىمسملا يأ :ش ( مودعم وهو ىمسملاب مكحلا قلعتف ) :م ىمسملا سنج نم هيلإ راشملا نكي

 تنبلا لعجت نأ نكي الف « مودعملا يف رارقإ الو  اًباجيإ مالكلا حيحصت نكي ال ينعي :ش ( الف

 . هلثمل هلثم دلوی ناک نأب هنبا نوکی نأ لمتحا ناک نإو قتعی ال هنأ یرت الأ« هجوب نہالا نع اراجم

 باتك يف لصألا اذه انققح يأ :ش ( حاكنلا يف هانققح دقو ) :م «رارسألا » يف هركذ اذك

 رهم اهلف «رمخ وه اذإف رمخلا نم ندلا اذه ىلع ةأرما جوزت نإف هلوق دنع رهملا باب يف « حاكنلا

 . هل عجريف « ةفينح يبأ دنع اهلثم

 قتعلا هب ىونو ) :م يرمخت اهل لاق وأ يأ :ش ( يرمخت وأ نئاب وأ قلاط تن هتمأل لاق نإو ) :م

 هلوق لثم :ش (ةيانكلاو حبرصلا ظافلألا رئاس يف فالخلا اذكو « ىون اذإ قتعت : يعفاشلا لاقو « قتعي مل

 ىلع ) :م كلذ هبشأ امو مارحو ةيربو ةيلخو يبرغاو يعنقتو يرمختو كتقلطو ةقلطم تنأ هتمأل

 ظفل يعفاشلا نع صوصنملا نأل ‹«مهخياشم لاق انإو « ةيعفاشلا خياشم يأ :ش ( مهخياشم لاق ام

 . ةيانكلاو حيرصلا ظافلأ رئاس اهيلع اوساق هباحصأو بسحف قالطلا

 كلم امهو :ش ( ةقفاوم نيكلملا نيب نأل هظفل هلمتحي ام ىون هنأ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 يف حاكنلا كلم اذكو ‹ رهاظف نيميلا كلم امأ نيعلا كلم امهنم دحاو لك اذإ ) :م حاكنلا كلمو نيميلا

 ‹ نيميلا كلمو حاكنلا يأ :ش ( هل لطبم تيقأتلاو هطرش نم ديبأتلا ناك ىتح نيعلا كلم مكح
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 امأ ‹ طرشلاب هيف قيلعتلا حصي  الهلو « كاللا وهو تح وه ام طاةسسإ يف نيلغفالا لمع ها

 نع ةيانك ريرحتلاو قتعلا هظفل حلصي اذهلو ءًافلكم هنوك وهو قباس ببسب تبلت ماكحألا
 قالطلاو« ةوقلا تابثإ ةغل قاتعإلا نأل؛ هظفل هلمتحي ال ام ىون هنأ انلو « هسكع اذكف « قالطلا

 اهنإف ‹ ةحوكنملا كلذك الو ردقيف ءيجي قاتعإلابو تادامحلاب قحلأ دبعلا نأل اذهو« ديقلا عفر

 حاكنلا ديق نأ الإ ةرداق

 « ةوقلا تابثإ قاتعإلا لاقي امع باوج :ش ( نيظفللا لمعو ) :م نيعم تقو هل لعجي نأ تيقأتلاو

 » حم طاقسإ وه يذلا قالطلا هبشي ىنأف ةداهشلاو ةيالولاو ةيلهألا لثم ماكحألا هب تبثت اذهلو

 هقح وهام طاقسإ ) :م هلوق وه هربخو أدتبم وهو « قاتعلاو قالطلا نيظفللا لمعو هلوقب باجأف

 قاتعإلا نأ يأ هنأ لصاحلا ءام ىلإ نيفصولا يف عجار - وه - هلوق يف ريمضلا :ش ( كلما وهو
 . طاقسإ اضيأ

 حمب امك :ش ( طرشلاب یف قیلعتلا حسصب ) :م اطاقسإ قاتعإلا نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م
 قاتعإلا تبثي : لاق نأب يعفاشلل لاقيامع باوج اذه :ش ( ماكحألاامآ ) :م قالطلا يف
 تابثإلاو اتال نیب ةبسانم الف < طاقسإ قالطلاو ¢ ةداهشلاو ةيالولاو ةيلهألا ينعي «ماكحألا

 تبثت ) :ماهانركذ يتلا يهو ماكحألا نأ باجأف « ةبسانملا مدعل « قاتعلل قالطلا راعتسي الف

 « دبعلا ىلإ اعجار هنوك يفو « ببسلا ىلإ عجار وه يف ريمضل :ش ( الكم هنوك وهو قباس ببسب
 . ركذلا ماقم ةمئاق ةرهشلا نأل

 هباوجو «عناملا لاز قاتعإلابف اًعنام ناك قرلا نكلو « ةيمدآلاب ماكحألا توبث نأ لصاحلاو

 ‹ فتنم مزاللاو « دبعلل ةدوجوم ةردقلا تناكل اًقلكم هنوكو « ةيمدآلاب ماكحألا توبث ناك ول

 توبث هيلع بترتي هجو ىلع طاقسإ قاتعإلا نأل « دري ال قيلعتلا ةحصو « ةردقلل فانم قرلا نأل

 . قيلعتلا حص طاقسإلا رابتعابف < ماكحألا هذه

 نع ةيانك ريرحتلاو « قتعلا ظفل حلصي ) :م ظفل لمتحي قتعلا نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 يأ :ش ( هسكع اذكف ) :م ازاجم حص قالطلا هب ىونو ةرح تنأ هتأرمال لاق اذإ ينعي :ش ( قالطلا

 . قتعلا ظفل نع ةيانك قالطلا ظفل حلص

 قاتعإلا نأل ) :م ةراعتسالا زوجت امهنيب ةبسانم ال هنأل :ش ( هظفل هلمتحي ال ام ىون هنأ انلو ) :م

 اًضيأ عرشلا ي يفو « هركو نع راطو ىوق اذإ رئاطلا قتع مهلوق نم ذوخأم :ش ( ةوقلا تابثإ ةغل

 . هتللح اذإ ديقلا نع ريعبلا تقلطأ مهلوق نم :ش ( ديقلا عفر قالطلاو ) :م كلذك

 « دامج عمج :ش ( تادامحجلاب قحلأ دبعلا نأل ) :م ةوقلا تابثإ ىلإ هب راشأ :ش ( اذهو ) :م

 يف ةيعرشلا تافرصتلا ىلع يأ :ش ( ردقيف ءيجي قاتعإلابو ) :م هل حور ال امع ةرابع دامجملاو

 حاكنلا ديق نأ الإ ) :م اهسفن رمأ ةكلامو :ش ( ةرداق اهنإف ةحوكنملا كلذك الو ) :م لاعفألاو لاوقألا
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 كلم قوف نيميلا كلم نألو « ىوقأ لوألا نأ ءافخ الو ةوقلا رهظيف عناملا عفتري قالطلابو « عنام

 اذهلف ‹ هقوف وه امع ال هتقيقح نود وه امع ًازاجم حلصي ظفللاو « ىوقأ هطاقسإ ناكف حاكنلا

 لمعتسي لحم ا نأل قتعي مل رحلا لثم تنأ هدبعل لاق اذإو « هسكع يف غاس نإو هيف عزانتملا يف عنتما

 ءانثتسالا نأل .قتع رح الإ تنأ ام لاق ولو . ةيرحلا يف كشلا عقوف ًافرع يناعملا ضعب يف ةكراشملل
 . ةداهشلا ةملك يف امك « ديكأتلا هجو ىلع تابثإ يفنلا نم

 هل ثدحيو :ش ( هرثأ رهظيف عناملا عفتري قالطلابو ) :م عنام جوزلل اهيلع عضبلا كلم نأل :ش ( عنام

 :ش ( حاكنلا كلم قوف نيميلا كلم نألو « ىوقأ ) :م قاتعإلا يأ :ش ( لوألا نأ ءافخ الو ) :م ةردقلا

 امأو ‹ نهب عاتمتسالا نم عني امع ةيلاخلا يراوجلا فداص اذإ ةعتملا كلم مزتلي دق نيميلا كلم نأل

 نيميلا كلم طاقسإ يأ :ش ( ىوقأ هطاقسإ ناكف ) :م ًالصأ نيميلا كلم مزلتسي الف حاكنلا كلم

 . ىوقأ هطاقسإف ىوقأ وه ام لك نأل « ىوقأ

 اغإ زاجملا اذه لثم نأل اذهو :ش (هقوف وه امع ال هتقيقح نود وه امع ازاجم حلصب ظفللاو) :م

 هنم ىوقأ امهدهع يف وهف ةقيقحلا يف نيفلتخم نيموزلم نيب اكر تشم اًمصو تدجو اذإ اميف نوكي
 موزلم نأ ىعديف امهنيب ةيوستلا هجو ىلع ىوقألاب فعضألا قاحلإ ديرت تنأو «رخآلا يف
 ‹ عاجش كدبع : لاق اذإ امك «ىوقألا مسا هيلع قلطيو « ىرقألا موزلم سنج نم فعضأللا

 «هيلع دسألا مسا قالطإب هل ةيدسألا يعديف هتوقو دسألا ةأرجب هتوقو هتأرج قحلت نأ ديرت تنأو

 ملعلا دعب اذه رهظ اذإو « سكعلا نود فيعضلا ىلع يوقلا مسا قالطإب نوكي انإ ىرت امك اذهو

 . هسكع نود قالطلل قاتعإلا ظفل ةراعتسا زاوج كل رهظ ىوقأ نيميلا كلم ةلازإ نأب

 قتعلا هب ىونو هتمأل قلاط تنأ : هلوق يف زاجملا عنتما يأ :ش (هيف عزانتلا يف عنتما اذهلف) :م

 : لمكألا لاقو «قالطلا هب ىونو «هتحوكنمل ةرح تنأ : هلوق يف زاج يأ ( هسكع يف غاس نإو) :م

 قاتعإلا نأب دسلا راهظإو « ةبسانملا عنم ىلوألا يف هنأ باتكلا يف نيتروكذملا نيتلأسملا نيب قرفلا

 ىوقأ قاتعإلا نكل طاقسإ امهنم ًالك نأ ميلست ةيناثلا يفو . نابسانتي ىنأف عفر قالطلاو « تابثإ
 ضعب يف ةك راشملل لمعتسي لثملا نأل «قتعي مل رحلا لثم تنأ هدبعل لاق نإو) :م . ةراعتسالا يفاني وهو

 ال نيئيشلا نيب ةهبشلاو هيبشتلل لثملا نأ هلصاح «قتعي الف :ش ( ةيرحلا يف كشلا عقوف اًقرع يناعملا

 ىنعمو « ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف الو ءاضقلا يف ال كلذلف «هوجولا عيمج يف امهكارتشا يضتقي

 دقو : لاق مث قاتعلا باتك يف ركذ : ۲ةفحتلا» يفو « ةرهمجلا» يف اذك « ريظنلا ةخللا يف لثملا

 نالف ةأرما لثم تنأ هتأرمال لاق اذإ قالطلا باتك ىف ركذ هنإف « قتعي قتعلا ىون اذإ هنإ :اولاق

 . اًلومريصيو قدصيل ءاليإلا ىونو هتأرما نم ىلآ دق نالفو

 يف امك ديكأتلا هجو ىلع تابثإ يفنلا نم ءانلتسالا نأل «قتع رح الإ تنأ ام هتأرمال لاق ولو) :م

 ةيهولألا تابثإ هللا الإ : هلوقو هللا ريغ نع ةيهولألا ىفن هلإ ال : هلوق نإف :ش ( ةداهشلا ةملك

 تابثإلا نم غلبأو دكآ يفتلا دعب تابثإلا نأل « هوجولا دكآب ىلاعت هلل ةيهولألا تابثإ هيفو «هلل
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 هنأل « قتع رح سأر كسأر لاق ولو « هفرح فذحب هيبشت هنأل قتعي ال رح سأر كسأر لاق ولو

 ندبلا عيمج نع هب ربعي سأرلا ذإ « هيف ةيرحلا تابثإ

 .درجملا

 وهو «هيبشتلا فرح يأ :ش (هفرح فذحب هيبشت هنأل «قتعي ال رح سأر كسأر : لاق ولو) :م
 :ش (رح سأر كسأر لاق ولو) :مرحلا لثم هلوقك راصف رح سأرك كسأر هلصأ نأل «فاكلا
 اهفصو دقو :ش (ندبلا عيمج نع هب ربعي سأرلا ذإ «هيف ةيرحلا تابثإ هنأل قتع) :م سأر يف نيونتلاب

 لاقو «هيلع قتع ةيرحلاب ندبلا عيمج نع هب ربعي ام فصوو ةيرحلاب هدبع فصو نمو <« ةيرحلاب
 وأ كهجو وأ كسفن وأ «رح كدسج وأ رح دق وأ «رح كسأر : لاق اذإ لصألا قاتع باتك يف
 . كلذ عيمج يف قتع رح كنطب وأ رح كجرف :لاقف ءةمأ تناك وأ كحور

 نيدي الإو «قتع رح كنطب وأ رح كتبقر : لاق اذإ ينوراهلا نع «سانجألا» باتك يف ركذو
 كنم ءيش وأ رح كنم ءزج : لاق ول« ىلعملا رداون» يفو قتعلا هب درأ مل : لاق نإو . هلك اذه يف
 وأ رح كلجر وأ رح كدي :لاق ول لصألا قاتع يفو «ةفينح يبأ لوق يف ىلوملا ءاش ام هنم قتع

 يفو . لطاب هلك اذه « كمغلب وأ كنرق وأ كمد وأ كنانسأ نم نس وأ «رح كعباصأ نم عبصأ
 وأ كرعش وأ كناسل وأ كذخف وأ كبنج وأ كرهظ وأ رح كنطب وأ رح كردص وأ كفنأ ينوراهلا

 سايق ىلع هلك اذه : يفطانلا لاق . وني مل وأ ىون دوجولا هذه نم ءيش يف قتعي ال رح كسفن

 . قتعي ال رح كتدعم وأ رح كدبك : لاق ول «مألا» باتك يفو ‹«فسوي يبأو رفزو ةفينح يبأ لوق

 ‹«قتعيال رح ةطايخ هذه : لاقف اًبوث هكولم طاخ ول : فسوي وبآ لاق « ماشه رداون يفو
 مل رح مالك اذه :لاقف ملكتت اهآر وأ رح ةيشم هذه : اهالوم لاقف يشمت اهآر ول : ينوراهلا يفو

 . فسوي يبأ لوق اذهو «قتعلا تدرأ لوقي نأ الإ قتعت

 يفو . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نيديو ءاضقلا يف قتعي : هسفن لوق يف دايز نب نسحلا لاقو
 ال يبس نم هنأ ملع وأ « رح كبلص وأ « رح كدسج : لاق ول دمحم دنع ةعامس نبا رداون »
 رداون» يفو .نارح كاوبأ : لاق ول كلذكو « قتعي الف هيف قداص وهف رح هلصأ نأل قتعي

 اميف هعسو « ءاضقلا يف ةرح يهف عامحلا نم رح كجرف : هتمأل لاق ول : فسوي وبأ لاق ىلعملا
 . ىلاعت هللا نيبو هنیب

 ناك كركذ : لاق ول كلذكو ءارح ناك رح كتسا :لاق ول : ةعامس نبا «رداون »يفو
 ةيراجلا يفو «قتعي ال رح كجرف : هدبعل لاق ول نسحلا نب دمحم هقفلا لصأ» باتك يفو . ارح
 . هبسن تبثی الو قتعی انزلا نم ينبا اذه : لاق ولو . قتعت

 ولو . قتع سلجلملا يفو « هسفن قتعأف تئش ام كسفن يف لعفا : هل لاق ول «ينانيغرملا» يفو
 وأ كلذ لعف « لاحلا يف قتع رح تنأو نيتعكر ينع ىلص لاق وأ « رح تنأو ًاموي ينع مص لاق

۲۲ 



 جحلا يف ةزئاج ةباينلا نأل هنع جحي ىتح قتعي ال رح تنأو ةجح ينع جح لاق ولو . لعفي مل

 « قتع برشي ملو ءاملا ىلإ هب بهذف رح تنآأف يراج تيقس نإ : لاق ولو ةالصلاو موصلا نود

 . هيلع ءاملا ضرع هب دارملا نأل

 ىلومانأ :لاق ولاذكو « رح وهف يبأ كوبأ قتعأ كيبأ ىلوم انأ : لجر لاق « طيحملا » يفو

 داز نإو « قرلاب رارقإ نكي ملف هدج لبق نم هالوم نوکی دق هنأل « رح وهف ينقتعا لقي ملو كيبأ
 دادغب يف وأ دجسملا اذه يف كولم لك : لاق «ةريخذلا» يفو . ثراولا دحج اذإ كولم وهف ينقتعا

 ول ةفينح يبأ نع دمحم نعو . هدبع ىون نإ الإ « قتعي مل دادغب يف وأ دجسم ا يف ديبع هلو رح
 لخدي دبع لك لاق ولاذه ىلعو « هديبع قتع دادغب لهأ نم وهو رارحأ دادغب لهأ ديبع : لاق

 : ديهشلا لاق ‹« نوقتعيال : ماشه لاقو « دادش ذخأ هبو قتع هديبع لخدف رح وهف رادلا هذه

 يدبع لاق :«يفسنلا » يفو . هديبع قتعي ال رارحآ مهلك مدآ دلو : لاق ولو . ىوتفلل راتخملا وهو

 - فسوي يبأ لوق وهو « قتع نينس ثالث ةبحص نم: دمحم لاق رح ةبحصلا ميدق وه يذلا
 . راتخملا وهو « طيحملا » يفو . ةنس ليقو « رهشأ ةتس ليقو - هللا همحر

% ê 
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 هيلع لاقو « مالسلا هيلع يبنلا نع يورم ظفللا اذهو هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نمو

 ( رح وهف هنم محر اذ كلم نم » : مالسلا

 ( يرايتخا ريغلا قاتعإلا يف لصف ) :م

 لصحي يذلا قاتعإلا نايب يف عرش يرايتخالا قاتعإلا نايب نم غرف امل ‹« لصف اذه يأ :ش

 . اهالوم نم دلولا مأ دلوو « ًاملسم انيلإ رحلا دبع جورخو بيرقلا ءارش يف امك رايتخا ريغ نم

 وأ ًاريغص كلاملا ناك ءاوسو « دمحأ لاق هبو :ش ( هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نمو ) :م

 ءاطعو هللا دبع نب رباجو دوعسم نباو رمع نع كلذ ىوريو . ًانونجم وأ لقعلا حيحص ًاريبك
 ثيللاو ييح نب نسحلاو ةملس يبأو ةمربش نباو يروثلاو مكحلاو دامحو يرهزلاو يبعشلاو
 تاوحخألاو دالولا ةبارق يف قتعي : كلام لاق . ةيرهاظلا لوق وهو « قاحسإو بهو نب هللا دبعو

 . ىكاکلا لاق اذک « ریغال

 رظن هيف : تلق . كلاملا قاتعإب الإ اوقتعي مل رهاظلا باحصأو كلام لاقو : يزارتألا لاقو

 . نيروكذملا ةعامحلا عم مهنأ انركذ دقو « كلام عم رهاظلا باحصأ ركذ : امهدحأ « نيهجو نم

 كلام لاق اهيف لاق ثيح كلام «ةنودملا» يف عقو ام فالخ كلام نع لقنلا اذه نأ : يناثلاو

 اولفس نإو دلولا دلوو « مهاشنأو مهركذ « دلولا الإ هكلم اذإ هبراقأ نم لجرلا ىلع قتعي الو

 لهأ مهو مأل وأ بأل وأ نيوبأل هتوخإو ءاودعب نإو مألاو بألا لبق نم هتادجو هدادجأو هاوبأو

 : يعازوألا لاقو . ىهتنا ماحرأ يوذ نم ءالؤه ريغ قتعي الو ىلاعت هللا باتك يف ضئارفلا

 هللا لوسر نع يورم ) :م هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم هلوق ينعي :ش ( ظفللا اذهو ) :م

 لوألا ظفللاب ثيدحلا اذه :ش ( «رح وهف هنم مرحم محر اذ كلم نم »: مالسلا هيلع لاقو . ي

 نبا نع رانيد نب هللا دبع نع يروثلا نايفس نع ةعيبر نب ةزمح نع ٠ هننس » يف يئاسنلا هج رخآ
 باحصأ هج رخأ . يناثلا ظفللاب « هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم ١ : ةي هللا لوسر لاق لاقرمع

 محراذ كلم نم هيب يبنلا نع ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ةملس نب دامح نع ةعبرألا ننسلا

 نب ةرمس نع هجرخأ مث . هنع تكسو ًاعوفرم ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع لوحألا مصاع نع

 « رح وهف مرحم محراذ كلم نم » : ًاعوفرم رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع نايفس نع ةعيبر

 . یھتنا« بدنج نب ةرمس نع ظوفحملاو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو
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 انفلاخي هللا همحر يعفاشلاو « هريغ وأ ناك ادالو ةيمرحملاب ةدبؤم ةبارق لك مظتني همومعب ظفللاو

 امو ةوخألاو ءهيضتقي ال وأ سايقلا هيفني كلاما ةاضرم ريغ نم قتعلا توبث نأ هل . هريغ يف

 يف بتاكملا ىلع بتاكتلا عنتما اذهلو ‹ لالدتسالاو قاحلإلا عنتماف دالولا ةبارق نع ةلزان اهيهاضي

 هيلع قتعيف ةيمرحملا يف ةرثؤم ةبارق هبيرق كلم هنألو « انيور ام انلو هيف عنتمي ملو دالولا ريغ

 . ةمآسلا نم ًافوخ هركذ انيوط ريثك نيثيدحلا نيذه يف مالكلاو

 ةدكؤم يأ :ش ( ةيمرحملاب ةدبؤم ةبارق لك مظتني همومعب ) :م ثيدحلا ظفل يأ :ش ( ظفللاو ) :م

 لاق دقو . واولا رسكب دالولا ريغ يأ :ش ( هريغ وأ ناك ًادالو) :م ديبأتلا نم فورحلا رخآ ءابلاب وهو

 . ةبارق لك هلوق نم لدبلا ىلع بوصنم :هريغو يزارتألا

 ناكب بوصنم دالوو دالولا ريغ تناك وأ هريدقت « ةردقملا ناكب بوصنم وه لب : تلق

 « بسنلا ءالجإلاو ديبأتلا ىلع هحاكن زوجي ال نم لك هريسفتو « هيلع مدقت هنأ ريغ « ةرهاظلا

 ةلاخلاو لاخلاو ةمعلاو معلاو تحخألاو خألاك ةطسوتم وأ « دالولا ةبارقك ةبيرق ةبارقلا تناك ءاوس

 . ةيمرحملا مدعل امهلوانتي ال ثيدحلا نإف « مامعألا ينبك هديبعل تناك اذإ ام فالخب

 دلولا نيب ةبارقلا يه دالولا ةبارقو « دالولا ريغ يف يأ :ش ( هريغ يف انفلاخي يعفاشلاو ) :م

 لوق ملعنال :دمحم وبأ لاقو . دالولا ةبارق ريغ يف قتعي ال هنأ يعفاشلا بهذمو . نيدلاولاو

 ريغ نم كلملا توبث نأ ) :م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م سينأ اهيف هل سيلو « هلبق دحأ نع يعفاشلا

 جات لاق :ش ( هيضتقي ال وأ سايقلا هيفني ) :م يميم ردصم وهو « هاضر ريغب يأ :ش ( كلاما ةاضرم

 الو يفنلاب ال ضرحتي ال يناثلا يفو . هايإ سايقلا يفنل ضرعت سايقلا هيفنب هلوق يفو : ةعيرشلا

 نع ةلزان ) :م ةلوؤخلاو ةمومعلا ةبارق نم اههباشي امو يأ :ش ( اهيهاضي امو ةوخألاو ) :م تابثإلاب

 ةوخألا ةبارق قاحلإ يأ :ش (قاحلإلا عنتماف ) :م دالولا ةبارق نم ةجرد ىندأ يأ :ش ( دالولا ةبارق

 ادإلإ ¢ صنلا ةلالدب يأ ءلالدتسالا :ش ( عنتما وأ ) :م لالدتسالا وأ ةاواسملا مدعل دالولا ةبارقب

 . كلذك سيل انه اهو « هجو نم هب قحلملا ناك

 ينعي « دالولا يف يأ :ش ( هيف عنتمي ملو « دالولا ريغ يف بتاكملا ىلع بتاكتلا عنتما اذهلو ) :م

 . بتاكتي ال هنإف ‹ خألا فالخب « بتاكم وهف هنبا وأ هابأ بتاكملا كلم اذإ

 هبیرق كلم هنألو ) :م « هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم » : هلوق وهو :ش ( انیور ام انلو ) :م

 ةرابع محرلاو « محرلل ةفص يه ةيمرحم ربتعا عراشلا نأل :ش ( هيلع قتعيف ةيمرحملا يف ةرثؤم ةبارق

 تنب وأ هنبا ةجوز كلم نإ وحن محرلاو مرحملاف « حكانتلا ةمرح نع ةرابع مرحملاو « ةبارقلا نع

 دب الو « عاضرلاب وأ ةرهاصملاب لب ةبارقلاب تتبث ام ةيمرحملا نأل « قتعي ال ًاعاضر هتخأ يهو همع

 محرلااذكو « هانركذ امك محرلل ةفص يه ةيمرحم ربتعا عراشلا نأل « ةرثؤم ةيمرحملا نوكت نأ

 ملف « حكانتلا ةمرح يف رثؤت الف « تدعب ةبارقلا نأل « لاوخألاو مامعألا ينبك قتعيال مرحم الب

Yo 



 ىتح اهعطق مرحيو اهلصو ضرتفب يتلا يه اهنأل ىغلم دالولاو ‹ لصألا يف رثؤملا وه اذهو
 مومعل مالسإلا راد يف ارفاك وأ اًملسم كلاما ناك اذإ امهنيب قرف الو « حاكنلا مرحو ةقفنلا تبجو
 هردقي مات كلم هل سيل هنأل « هيلع بتاكتي ال هارجم يرجي نمو هاخأ ىرتشا اذإ بتاكم او « ةلعلا

 ةردقلا دنع ضارتقالاو قاتعإلا ىلع

 يف قتعلا باجيإ يف رثؤملا وه بيرقلا كلم يأ :ش ( لصألا يف رثؤملا وه اذهو ) :م . كلم اب قتعت
 الاغتشا ناكف رعقم ريغ فصوب ليلعت :ش ( اهنأل يغلم دالولاو ) :م دالولا ةبارق يف ينعي « لصألا
 ضرتفي يتلا يه) :م ةيمرحملا يف ةدبؤملا ةبارقلا نأل يأ اهنأل « ةرصاق ةلعب ليلعت هنأل ‹« ديفي ال اجب
 ىلع دلولا ريغ يف ةقفن ال هنأل مكبهذم اذه لاقي ال :ش ( ةقفنلا تبجو ىتح اهعطق مرحيو اهلصو
 : لجوزع هلوقب تبث ةقفنلا بوجو لوقن انأل « ةقفنلا بوجوب لدتسا فيكف « يعفاشلا بهذم

 مرحو) :م مصخل ا راكنإ ىلإ تفتلي الف ًاعامجإ تبث هنأك راصف 4 كلذ لشم ثراولا ىلعو#
 عامجإلاب حاكنلا ةمرحو :ش (حاكنلا

 وهو « نيلذلا ىندأ نع تبص ةبارق هذه مهلوق وهو هنكل « انهاه ثحبانلو : لمكألا لاقو
 يعدتست ةرباكم كلف ىلعأ حاكنلا لذ نأ يعدا نإف « ىلوأ امهالك نع ناصي نألف حاكنلا لذ
 اب قرلا نود حاكنلا لذ عفري عاضرلا نأ ىلع ًاعامجإو ًاعطق لطاب وهو رئارحلا ىلع ءامإلا ليضفت
 ناك اذإ امهنيب قرفالو ) :م . ةلاحم ال ىندألا عفد ىلعألا عفار نإف « ةرباكملا هذه ةدام مسحي

 ناك اذإ قرفلااذكو « محرلا ةلص يهو :ش ( ةلعلا مومعل مالسإلا راد يف ًارفاك وأ ًاملسم كلاما

 هبو « هيلع قتعي ال هبيرق كلم اذإ يبرحلا نأل مالسإلا راد يف هلوقب ديقو < ًارفاك وأ ًاملسم كولمللا
 اذكو « لطاب برحلا راد يف يبرحلا قتع نأ «يفاكلا» يف مكاحلا صن يجلاولولا ىواتف يف حرص
 « هالخو برحلاراد يف يبرحلا هدبع قتعأ اذإ يبرحلا فلتخملا يف نإف « فالخلا ركذي مل هريبدت
 مث « مغارلاك قاتعإلاب ال ةيلختلاب قتع هنأل « هل ءالو ال :الاقو . هل هؤالوو فسوي يبأ دنع قتع

 ‹ ةيلختلا نودب قتعي ال نأ سايقلا ةمث هقتعأف ًايبرحأدبع ىرتشاف برحلا راد لخد اذإ ملسملا : لاق

 عطقني مل هنأل « ةيلخت قتعي ناسحتسالا يفو . مالسإلا ماكحأ هيلع يرجي الو برحلا راد يف هنأل

 وهو «ءالولا هل : فسوي وبأ لاقو . سايقلا وهو «امهدنع هل ءالو الو نيملسملا ماكحأ هنع

 ( هاخأ ىرتشا اذإ بتاكملاو ) :م .«ريسلا باتك» يف فسوي يبأ عم ذمحم لوق ركذو .ناسحتسالا

 هنأ ملسن ال هريدقتو « دالولا ريغ يف بتاكملا ىلع بتاكتلا عنتما اذهلو « هلوق نع باوج اذه :ش

 ميلستلا قيرطب باوجلاف « ًاضيأ خألا ىلع بتاكم هنأ ةفينح يبأ نع يور دق لب « هيلع بتاكي ال

 ( هارجم يرجي نم وأ ) :م نآلا ءيجي ام ىلع هردقب ماق كلم هل سيل هنأل « هلوقب فنصلملا هلاق ام

 مات كلم هل سيل هنأل هيلع بتاكتب ال ) :م لاخلاو معلاك خألا ىرجم يرجي نم يرتشا وآ يآ :ش

 دنع ضارتقالاو ) :م مهرد هيلع يقبام دبع هنأل :ش ( قاتعإلا ىلع ) :م رارقإلا نم :ش (هردقي

 امع باوج اذه < دالولا فالخب لوقو لعف نم رحلا اهب نكمتي ةفص نع ةرابع يهو :ش (ةردقلا

۲١ 



 يبأ نعو . دقعلا دوصقمل اًميقحت قتعملا عيب عنتماف ةباتكلا دصاقم نم هيف قتعلا نأل « دالولا فالخب

 اذإ ام فالخب اذهو عنمن نأ انلق ء امهلوق وهو اًضيأ خألا ىلع بتاكي هنأ -هللا همحر- ةفينح

 اذهل ًالهأ لعج يبصلاو ةبارقلاب تتبث ام ةيمرحملا نأل « عاضرلا نم هتخأ يهو همع ةنبا كلم

 . ةقفنلا هباشف « دبعلا قح هب قلعت هنأل ‹ كلملا دنع امهيلع بيرقلا قتع ىتح نونحما اذكو « قتعلا

 يف هلهأ نم قاتعإلا نكر دوجول قتع منصلل وأ ناطيشلل وأ ىلاعت هللا هجول اًدبع قتعأ نمو
 نيريخألا نيظفللا يف همدعب قتعلا لتخي الف « ةدايز لوألا ظفللا يف ةبرقلا فصوو « هلحم

 . دالولا ةبارق هيلع قتع امل كلذك ناك ول لاقي

 ناك امل هسفن قتع نأل :ش ( ةباتكلا دصاقم نم هيف قتعلا نأل « دالولا فالخب ) :م هلوقب باجأ

 دصاقم دقع نم قتعلا ناك اذإف « دلولا دلاولا قر كلذكف « قرلاب ريغتي هنوكل ةباتكلاب ًادوصقم

 تسيلف خألا ةمرح امأ « دقعلا دوصقملا نأل :ش ( دقعلا دوصقمل اًقيقحت قتعمل ا عيب عنتماف ) :م ةباتكلا

 . هنبا وأ هيبأ قرب هقوحل ةقرب راعلا قوحل مدعل ةباتكلا نم

 فسوي يبأ لوق يأ :ش (امهلوق وهو ءًاضيأ خألا ىلع بتاكي هنأ ةفينح يبأ نعو ) :م

 اذهو «عنمي هنإ : انلق ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ بتاكم لا باتك يف ىفوتسم اذه نايب ءيجيسو «دمحمو

 هيلع قتعي ال يأ « يلامجإ ضقن باوج اذه :ش ( عاضرلا نم هتخأ يهو همع ةنبا كلم اذإ ام فالخلا

 اهيف ترثأ ةيمرحم ةيمرحلملاب دارأ ينعي :ش ( ةبارقلاب تتبث ام ةيمرحملا نأل ) :م هلوق وه هريدقت

 نم ةدارب تسيل عاضرلا نم ةيمرحملاو رثؤملا وه عاضرلا نأل « كلذك تسيل هذهو « ةبارقلا
 قتع يآ :ش ( قتعلا اذهل ًالهأ لعج يبصلاو ) :م . ًالصأ اهقتعب لباق ال هنأل « عامجإلاب ثيدحلا

 بيرقلا قتع ىتح) :م قتعلااذهل لهأ نونجملااذك يأ :ش ( نونجمااذكو ) :م مرحملا محرلا يوذ

 امهنم عنص ريغبامهكلم يف اهتبيرق لخد نأب « هايإ امهكلم دنع يأ :ش ( كلملا دنع امهيلع
 ‹ ةلعلا وهو :ش ( دبعلا قح ) :م قتعلا اذهب يأ :ش ( هب قلعت هنأل ) :م امهيلع قتتع ةبهلاو ثرإلاك

 . كلملاب مرحملا امهبيرق قتعي اذكف « برقلاب امهيلع بجت يهو :ش ( ةقفنلا هباشف ) :م تدجو دقو
 ‹ ةقيقح كلي ريغصلا نإف « ةبارقلا عم كلملا وهو « هقح يف تمت ةلعلا :(طوسبملا» يف لاقو

 :ش ( قتع منصلل وأ ناطيشلل وأ ىلاعت هللا هجول ادبع قنعأ نمو ) :م . ةقدصلا ذخأ هيلع مرحي اذهلو

 (لهألا نم) :م قاتعإلا ظفل وهو :ش ( قاتعإلا نكر دوجول ) :م نيوخألا يف قتعيال ةيرهاظلا دنعو

 اضر هللا هج وب دارأو < قتعملا كولمملا دبعلا وهو :ش ( هلحم يف ) :م كلاملا غلابلا لقاعلا وهو :ش

 «هلوأ راهنلا هجوو « فورعم هريغو ناسنإلا هجو ناعم ىلع ةغللا يف ءيجي وهو ًازاجم ىلاعت هللا

 نع يأ «هجو نم ءيشلا تفرصو « مهتداس سانلا هوجوو . هب هدصقي يذلا ليبسلا مالكلا هجوو

 ديكأتلل :ش (ةدايز) :م هللا هجول هلوق وهو :ش ( لوألا ظفللا يف ةبرقلا فصوو) :م هفصوو هببس

 نيظفللا يف ) :م ىلاعت هللا ركذ مدعب يأ :ش ( همدعب قتعلا لتخي الف ) :م طرشب سيل هللا ركذو
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 نم هانيب دقو ‹ قالطلا يف امك لحلملا يف لهألا نم نكرلا دوجول عقاو ناركسلاو هركملا قتعو

 كلملا ىلإ ةفاضإللا ام « قالطلا يف امك « حص طرش ىلإ وأ كلم ىلإ قاتعلا فاضأ اذإو . لبق

 طاقسإ هنألف طرشلاب قيلعتلا امأو « قالطلا باتك يف هانيب دقو -هللا همحر- يعفاشلا فالخ هيفف

 يبرحلا دبع جرخ اذإو « هعضوم يف فرع ام ىلع تاكيلمتلا فالخب طرشلاب قيلعتلا هيف يرجيف
 هللا ءاقتع مه : نيملسم هيلإ اوجرخ نيح فئاطلا ديبع يف مالسلا هيلع هلوقل ؛قتصع اًملسم انيلإ

 . اًيصاع نوكي هنكل . منصلل تقتعأ هلوقو « ناطيشلل تقتعأ هلوق وهو :ش ( نيريخألا

 لاقو ‹ لام ىلع هقتعأ اذإ امك « ةيرحلا يفاني ال اهيفن يفو « ةبرقلا ىفن هنآ بابلا يف ام ةياغ
 «منص وهف ناسنإ ةروص ةضف وأ بهذ وأ بشخ نم ًالومعم ناك اذإ :«مانصألا باتك» يف يبلكلا

 . نثو وهف ةراجح نم ًالومعم ناک نإو
 دقو :ش ( قالطلا يف امك لحملا يف لهألا نم نكرلا دوجول عقاو ناركسلاو هركملا قتعو ) :م

 يفو ««قالطلا» باتك نم يناثلا لصفلا يف هنيب هنأ دارأ :ش ( لبق نم هانيب دقو ) :م نآلا اذه انرسف

 ‹ دمحأو كلامو يعفاشلا فالخب هركملا يفو « مهدنع راتخملا ىلع ةعبرألا ةمئألا قافتا ناركسلا

 . كانه هيف مالكلا نمو

 يأ :ش ( طرش ىلإ وأ) :م رح تنأف كتكلم نإ لاق نأب :ش ( كلم ىلإ قاتعلا فاضأ اذإو ) :م

 يف امك ) :م عقو يأ :ش ( حص) :م رح تنأف رادلا تلخد نإ : هدبعل لاق نأب طرش ىلإ هفاضأ وأ

 . قلاط تنآف رادلا تلخد نإ هتأرمال لاق وأ «قلاط تنأف كتجوزت نإ لاق نأب :ش ( قالطلا

 طرشلاب قيلعتلا امأو قالطلا باتك يف هانيب دقو يعفاشلا فالخ هيفف كلملا ىلإ ةفاضإلا امآ ) :م

 وهو ءًالوأ هلاق ام نيبو اذه نيب ةضقانملا مزلي ًانمض تابثإللا ذإ دصق طاقسإ يأ :ش ( طاقسإ هنألف

 هيف فالخ الو ‹« طاقسإلا يف يأ :ش ( طرشلاب قيلعتلا هيف يرجيف ) :م ةوقلا تابثإ ةغل قاتعإللا نأ

 دوجو دنعو قيلعتلا دنع طرتشي كلملا ءاقب نأ وهو « رخآ هجوب فالخلا امنإ « يعفاشلا نيبو اننيب

 دقعني اندنعو « هدنع ًاببس قيلعتلا داقعنال هلطبي هدنعو « هلطبي ال كلذ نيب اميف هلاوزو « طرشلا

 . طرشلا دوجو دنع ًاببس

 يف نأل « رامقلا ىنعم ىلإ هئاضفإل قيلعتلا اهيف يرجي ال ثيح :ش ( تاكيلمتلا فالخب ) :م

 «ًاضيأ تبث عيبلا يف طرشلا رايخو ارطخ نوكي ال مأ نوكي نأ يردي ال طرشب اًقلعتم هلعج

 . هقفلا لوصأ يف يأ :ش ( هعضوم يف فرع ام ىلع ) :م اًضقن دري الف سايقلا فالخب

 ديبع يف ) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( ي4 هلوقل قتع اًملسم انيلإ يبرحلا دبع جرخ اذإو ) :م
 يف قازرلا دبع هجرخأ ثيدحلا اذه" :ش ( هللا ءاقتع مه : نيملسم هيلإ اوجرخ نيح فئاطلا

 =يلع بقانم يف يذمرتلاو )۲۷٠١( ؛نيملسملاب نوقحلي نيكرشملا ديبع يف باب » داهجلا يف دواد وبأ هجرخأ (1)
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 اهلمح قتع ًالماح قتعأ نإو « ءادتبا ملسملا ىلع قاقرتسا الو ملسم وهو هسفن زرحأ هنألو «ىلاعت

 ادوصقم اهقاتعإ ىلإ هجو ال هنأل ءاهنود قتع ةصاخ لمحلا قتعأ ولو ؛ اهب لصتم وه ذإ ؛ اهل اًعبت

 حصي الو ‹ حيحص لمحلا قاتعإ مث عوضوملا بلق نم هيف امل اًعبت هيلإ الو « اهيلإ ةفاضإلا مدعل

 كلذ دجوي ملو عيبلا يف هيلع ةردقلاو ةبهلا يف طرش هسفن ميلستلا نأل « هتبهو هعيب

 لوسر ىلإ جرخ هنأ ةركب يبأ نع يدهنلا نامثع وبأ انثدح ناميلس نب مصاع نع رمعم نع هفنصم

 لاقي نيذلا مهف ةَ هللا لوسر مهقتعأف ًادبع نيرشعو ةثالثب فئاطلا لهأ رصاحي وهو ةي هللا

 . ءاقتعلا مهل

 نع حلاص نب نابأ نع قاحسإ نبا نع «بقانملا» يف يذمرتلاو« داهجلا» يف دواد وبأ جرخأو

 ىلإ جرح لاق هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع شارح نب يعبر نع رمحملا نب روصنم
 : يذمرتلا لاق . (هناحبس هللا ءاقتع مه » : هرخآ يفو « ثيدحلا . . ةيبيدحلا موي ةي هللا لوسر

 عمج ةدحوملا ءابلاب نوكي نأو «نيعلا رسكب نادبع :هلوق . بيرغ حیحص نسح ثیدح اذه

 . دبع

 زرحأ ينعي :ش (ملسم وهو هسفن زرحأ) :م جرخ يذلا دبعلا اذه نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 كلذو « ءاقب قاقرتسالا نعآزارتحا هب ديق :ش (ءادتبا ملسملا ىلع قاقرتسا الو) :م مالسإلاب هسفن

 امك قرلا يقبف ةيئزجل ا ال ةيمكحلا رومألا نم لعج ذئنيح قرلا نأل « ريسلاو رسألا دعب ملسي نأب

 . ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق انلوقبو . اهبابسأ دوجو دعب كالمألا رئاس ىقبت

 . جورخ ريغ نم مالسإلاب قتعي ةيرهاظلا دنعو « هيلع دري ًالثم هديس ءاج ول : يعازوألا لاقو

 ليلدب « اهئازجأ رئاسك هنأل :ش ( اهب لصتم وه ذإ « اهل اًعبت اهلمح قتعأ ًالماح قتعأ نإو ) :م
 يآ :ش ( قتع ةصاخ لمحلا قتعأ ولو ) :ماهئاضعأ رئاس دارفإ حصي ال امك عيبلاب هدارفإ حصي ال هنأ

 يأ :ش ( ةفاضإلا مدعل « ادوصقم اهقاتعإ ىلإ هجو ال هنأل ) :م لماحلا نود يأ :ش ( اهنود ) :م لمحلا

 نم هيف امل ) :م اعبت ةيراجلا قاتعإ ىلإ هجو الو يأ :ش ( ًاعبت هيلإ الو اهيلإ ) :م قاتعإلا ةفاضإ مدعل
 . دساف وهو اعبات عوبتملاو  ًاعوبتم عبتلا نوكي هنأل :ش ( عوضوملا بلق

 الو ) :م ةيرهاظلا دنع الإ ‹ روهمجمل ا دنع مألا نودب يأ :ش ( حيحص لمحلا قاتعإ مث ) :م

 ةبهلا يف طرش ) :م بوصنملل ديكأت هنأل « هسفن بصنب :ش ( هسفن ميلستلا نأل « هتبهو هعيب حصي

 :م هيلع ةردقلا يأ :ش ( كلذ دجوي ملو عيبلا يف ):م طرش ميلستلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةردقلاو

 وهو قاحسإ نبا دمحم هيف : تلق « بيرغ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو )۳۹۸١( هنع هللا يضر =

 ةركب يبأ نع يدهنلا نامشع يبأ قيرط نم )١/ ١١( داهجلا يف قازرلا دبع هجرخأو . نعنع دقو سلدم
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 لام ىلع لمحا قتعأ ولو؛ اقرتفاف قاتعإلا يف طرشب سيل كلذ نم ءيشو نينجا ىلإ ةفاضإلاب

 مألا همازلإ ىلإ الو هيلع ةيالولا مدعل ؛ نينجا ىلع لاملا مازلإ ىلإ هجو ال ذإ لاما بجي الو حص
 يف رم ام ىلع زوجي ال قتعملا ريغ ىلع قتعلا لدب طارتشاو ءةدح ىلع سفن قتعلا قح يف هنأل

 ةدم ىندأ هنأل هنم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ قتعلا تقو لبحلا مايق فرعي اغنإو « علحلا

 . لمحلا

 سيل ) :م ميلستلاو ةردقلا نم يأ :ش (كلذ نم ءيشو ) :م هيلإ ةبسنلاب يأ :ش ( نينجلا ىلإ ةفاضإلاب)

 : لاق ولو . هتبهو هعيب زاوج مدعو لمحلا قاتعإ زاوج اقرتفا يأ :ش ( اقرتفاف قاتعإلا يف طرشب

 نباو ءاطعو يبعشلاو يعخنلاو قاحسإو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « اهلمح الإ اهقتعأ

 قتع نوزوجي مهنإف « ةريره يبأو رمع نبا نع يورم وهو « قتعلا نم هؤانئتسا حصي نيريس
 . هلاًعبت ةرح همأ نوكتو « حورلا خفن دعب همأ نود نينجا

 مدعل نينجلا ىلع لامل مازلإ ىلإ هجو ال ذإ « لالا بجي الو « حص لام ىلع لمحلا قتعأ ولو ) :م

 :م نينجلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م مألل مازتلالا ىلإ هجو الو يأ :ش ( مألا همازلإ ىلإ الو هيلع ةيالولا

 :ش ( زوجي ال ) :م ءاتلا حتفب :ش ( قتعملا ريغ ىلع قتعلا لدب طارتشاو « ةدح ىلع سفن قتعلا قح يف )

 لهأ نم نوكي دح ىلإ لمحلا غلبي نأ ىلإ قتعلا فقوتي نأ يغبني نكل « كلذ انملس هيلع ليق

 طرش نإو : هيف لاق ثيح « ةريغصلا علخ يف رم امك . دقعلا لقعي ًالقاع نوكي نأ وهو « لوبقلا

 . دقعلا هلقعت ةلقاع تناك نإو « لوبقلا لهأ نم تناك نإ اهلوبق ىلع فقوتم اهيلع فلألا

 لاملا ناكف « ىلع ةملكب ةروكذم ةلأسملاف انه اه امأو « طرشلا حيرص يف كلذ نأب : بيجأو
 امك لالا بجي الو قتعلا تبثيف « فصولا نالطب لصألا نالطب مزلي الو ٠ قاتعإلل اَمصو انه اه

 ‹ ةياور نم هيف دب الو « فقوت طرشلا ةملكب ركذ هنأ ىضتقي هنأل ٠ رظن هيفو <« ةريغصلا قالط يف

 تناك نإ اهلوبق ىلع فقوت اهيلع طرش نإو : هيف لاق هنأل ٠ حيحص ريغ ةريغصلا علخب هرابتعاو
 نأ ىلوألاو « هنم سيل لمحلاو « لوبقلا لهأ نم اهنوكب طورشم هيف فقوتلاف « لوبقلا لهأ نم
 ناك قتعلا ىلع مدقأو طرشلا لوبقو « باطخلل ًالهأ لمحلا نوك مدع قتعملا ملع ناك امل لاقي

 . ءاغلإلا نع همالكل اًنوص كلذ ىلع لمحي وأ لام الب قاتعإلل ادصاق

 نوكي نأ لمتحي مث « ةحبار ريغ ةلاوح اذه : يقانفسلا لاق :ش ( علخلا يف رم ام ىلع ) :م

 . ريغصلا عماجل ا علخ ةلأسم يف يأ هدارم

 هركذ ام ىلإ ةراشإ كلذ نوكي نأ زوجيو : يزارتألا لاقو ٠ اذه دعبتسي رمألا سفن : تلق

 ضعب يفو . ميم اب :ش ( لمحلا مايق فرعي امنإو ) :م . باتكلا اذه لبق هنأل ٠ ىهتنملا ةيافك علخ يف

 :م قتعلا تقو نم يأ :ش ( هنم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ قتعلا تقو) :م ءابلاب لبحلا خسنلا

 لمحلا قتعأ ولو « اهلمح قتع ةيراج قتعأ نإو هالوقب لصتم اذه :ش (لمحلا ةدم ىندأ هنأل)
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 الو ‹ لصألا وه اذه ‹ هيلع قتعيف هئام نم قولخم هنأل « رح اهالوم نم ةمألا دلوو : لاق

 مألا بناج حجرتل اهديسل كولم اهجوز نم اهدلوو اهالومل ةمألا دلو نأل « هيف هل ضراعم

 ةققحتم ةافانملاو . اهئامب هئام كالهتسال وأ ةناضحلا رابتعاب

 نإو ‹ قاتعإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ لمحلا قتعي انإ ينعي ءاهنود قتع ةصاخ

 . الف رهشأ ةتسل هب تءاج

 رهشأ ةتسل كلذ دعب تدلوف رح كنطب يف ام لاق نإو : لاق «يفاكلا »يف مكاحلا هيلع صن

 جوز نم ةدع يف ةمألا تناك نإف : (ةفحتلا » يفو . قتع رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نإو « قتعي مل

 لاق ذنم رهشأ ةتس نم رثكأل ناك نإو « ةدعلا تبجو ذنم نيتنس نيبو امهنيب ام هتدلو اذإ دلولا قتتع

 اهنم رثكأل دحاو مويب رهشأ ةتس نم لقأل ًادحاو تدلو نإو : « يفاكلا » يف مكاحلا لاق « ىلوملا

 . مويب

 ( هيلع قتعيف هئام نم قولخم هنأل « رح اهالوم نم ةمألا دلوو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( هيف هل ضراعم الو ) :م ءاملا بحاص ءام نم دلولا يأ :ش ( لصألا وه اذه) :م ةمئألا عامجإب :ش

 كولم اهءام نأل « هءام ضراعي ال ةمألا ءام نأل :ش ( اهالومل ةمألا دلو نأل ) :م دلولا يف يأ :ش

 نأل :ش ( ةناضحلا رابتعاب مألا بناج حجرتل اهديسل كولم اهجوز نم اهدلوو ) :م هل ناءاملا نوكيف هل

 حجرتل وأ يأ :ش ( اهئامب هئام كالهتسال وأ ) :م اهب اهبناج حجرم ريغ بألل ال مألل ةناضحلا تح

 . هعضوم يف اهئام نوکل « اهئامب اھجوز ءام كالهتساب

 اغإ ةناضحلا قح نأل « رظن هيف ليق . ةناضحلا اهنم رومأب حجرتي مألا بناج نأ لصاحلاو

 دلولا اهنمو اهئاب هئام كالهتسا انعمو اهلبق وه ال احجرم نوكي نأ زوجي الف « ةدالولا دعب تبثي

 اتسح ام ءاعرشو اًنسح لصفني نأ ىلإ اهلجرو اهديك اهئاضعأ نم وضع ةلزنب وهف اًنينج ماد ام
 قتعي هنأالف « اعرش اهنم هلاصفنا دنع ضارقملاب ضرقي ىتح اهلاقتناب لقتنیو « اهسفنب سفنتي هنإف
 نم اًقولخم هنوك نقيتي هنأ اهنمو « هيلع هب لدتسي الف هتابثإ يف مالكلا نأل « رظن هيف ليق اهقتعب
 . طقف امكح هبناج نمو « اًمكحو ةقيقح اهبناج نم شارفلا ناكف « جوزلا فالخب « اهئام

 يف نارمألا عمتجي ال يأ ةافانلاو « ةأرملا ءامو لجراا ءام نيب يأ :ش ( ةققحتم ةافانملاو) :م

 ريدقت ردقم لاؤس باوج هنأك اذهو «نيداضتملاك ةدحاو ةهج نم دحاو نامز ىف دحاو لحم

 ةافانم الو « دحاو سنج نم يهو « ةأرملا ءال اكلهتسم لجرلا نوكي فيك : لاقي نأ لاؤسلا

 عبط هنأل - امهنيب ةققحتم ةافانملاو - هلوق نم هلاق ام ريدقتو « سنجلا بلغي ال سنحلاو « امهنيب

 ةوق دازي هرقتسم يف ةأرملا ءامو « ةلاحم ال ةافانم امهنيبو « دراب ةأرملا ءام عبطو « راح لجرلا ءام

 . اهئاب ًابولغم نوكيف « هرقتسم ريغ يف لجرلا ءامو

 ‹ ضراعتلا دعب هيلإ جاتحي حيجرتلا لاقي امع باوج « ةققحتم ةافانملاو : لمكألا لاقو
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 « لاح لك ىلع رح ةرحلا دلوو « هب يضر ام دلاولا نأل ؛ رورغملا دلو فالخب هب يضر دق جوزلاو

 ةيمومأو ريبدنلاو ةيقوقرملاو ةيكولمملا يف اهعبتي امك ةيرحلا فصو يف اهعبتيف حجار اهبناج نأل
 . ملعأ ىلاعت هللاو « ةباتكلاو دلولا

 ءاهديسل اكولم ناك مألا بناج ربتعا ول هنإف « ةققحتم ةافانملا نأل « دوجوم ضراعتلا هريرقتو

 هنإف يلاوملا نم دلولا فالخب « ةافانملا تبشتف اهديسل اكول نوكي ال بألا بناج ربتعا نإو

 لاقيامع باوج اذه « دلولا قرب يأ :ش ( هب يضر دق جوزلاو ) :م . ربتعا بناج يآ « ىلوملل

 ريرقتو اعرش عوفدم ررضلاو « بألا ررضل اهالو ًاكولمب دلولا نوكي ىتح ةآرملا بناج ربتعا اذإ
 رظن هيفو « هب قري دلولا نإف « ةمألا جوزت ىلع مدقأ ثيح دلولا قرب يضر دق جوزلا نأ باوجلا

 يف انمالكو « عرشلا يف مكحلا اذه توبث دعب نوكي امغنإ ةمألا جوزتب اًقيقر دلولا نوكب ملعلا نأل

 الب ةمألا جوزت ال رورغملا نأل يأ :ش ( هب يضر ام دلاولا نأل « رورغملا دلو فالخب ) :م . هتيعرش

 لك ىلع رح ةرحلا دلوو ) :م نيبناجلل ارظن ةميقلاب ًارح هدلو راصف « هتقفن طاقسإب ضري مل ملع

 :م دلولا اهعبتيف يأ :ش ( اهعبتيف حجار اهبناج نأل ) :م ادبع وأ ارح اهجوز ناك ءاوس يأ :ش ( لاح

 اذهو « ًاكولمم نوكيف :ش ( ةيكولمملا يف اهعبتي امك ) :م ارح نوكي ينعي :ش ( ةيرحلا فصو يف )

 ىلع فطع :ش ( ةيقوقرملاو ) :م قرلا يف امك ةيرحلا يف دلولا اهعبتيف ةيرحلا ببسب اهبناج ناحجرل

 لجر نم هدلو مأ ىلوملا جوز اذإ ينعي :ش ( دلولا ةيمأو ) :م اًضيأ ةيقوقرملا يف اهعبتي يآ هلبق ام

 مكح يف دلولا نوكي لجر نم هتربدم جوز اذإ ينعي :ش ( ريبدتلاو ) :م همأ مكح يف دلولا نوكي

 . اًعبت مألا ةباتك يف دلولا لخد تدلو مث هتمأ ىلوملا بتاك اذإ ينعي :ش ( ةباتكلاو) :م همأ

 ثيح نمامهرياغتل ةيقوقرملاو ةيكولمملا ينعي « نيلصفلا نيذه دروأ : يكاكلا لاقو

 ىلع ةبتاكملا يفو « صقان قرلاو لماك كلما دلولا مأو ةربدملا يف نإف « ناصقنلاو لامكلا

 نآ نيعتف مدآ ينب يف ةصاخ ةيقوقرملاو « مهريغو مدآ ينب يف نوكيف ماع ةيكولمملا نأل وأ «هسكع

 يف زوجي ال ءابظلاو ةيسنإلا رمحلاو يشحولا رقبلا نأ اذهلو ٠ صاخلاو ماعلا يف مألا عبتي دلولا

 ةيلهأ تناك نإو « زوجي ال ةيشحو مألا تناكو يسنإلاو يشحولا نيب دلولا ناك ولو « ةيحضألا

 لاق: يزارتألا لاقو . ىهتنا ‹ «يجلاولولا ىواتف» يفاذك « اهيف مألل عبات دلولا نأ ال زوجي

 ال قرلا نأل « رظن هيفو هركذ ام رخآ ىلإ امهرياختل نيظفللا نيذه ركذ امنإ هح رش يف مهضعب

 لبقي فيك ؤزجتلا لمتحيال امو « هقفلا لوصأ يف انباحصأ حرص هبو « ؤزجتلا لمتحي
 يفو ةباتكلاو دلولا ةيمومأو ةيرحلاو قرلا يف مألا عبتي دلولا مث : يكاكلا لاقو . ىهتنا «ناصقنلا

 نإو «بهذملا ىلع ًاربدم اهدلو ريصي ال انز وأ حاكن نم ةربدملا تدلو نإ: جاهنملا »يفو «ريبدتلا

 ريبدتلا يف اهدلو اهعبتي ال ءاطعو ديز نب رباجو دمحأ نعو «بهذملا ىلع ًاربدم راص لماحلا ربد

 ۰ . ملعأ هللاو « اهديس توجب قتعی ال یتح
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 هضعب قتعي يذلا دبعلا باب
 همحر- ةفينح يبأ دنع هالومل هتميق ةيقب يف ىعسيو «ردقلا كلذ قتع هدبع ضعب ىلوملا قتعأ اذإو
 أزجتي ال امهدنعو « قتعأ ام ىلع رصتقيف هدنع أزجتي قاتعإلا نأ هلصأو هلك قتعب :الاقو هللا
 مهل « هلك قتعي اذهلف ‹ لكلا ىلإ هتفاضإك ضعبلا ىلإ هتفاضإف- هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو

 فعض وه يذلا قرلا وهو اهدض ةلازإب اهتابثإو « ةيمكح ةوق وهو قتعلا تابثإ قاتعإلا نآ
 امهو يمكح

 ( هضعب قتعي يذلا دبعلا باب ) :م

 لاح دبعلا مكح نايب يف باب اذه يأ « دبعلا ىلإ بابلا ةفاضإب « دبعلا باب اذه يأ :ش

 نع بابلا عطق زوجيو « لاحلا ىلع بصنلا هلحم لوهجملا ةغيص ىلع قتعيو هضعب قتعي هنوك
 قاتعإ نايب نم غرف الو . عفرلا لحم يف هل ربخ هضعب قتعيو ًأدتبم دبعلا هلوق نوكيو « ةفاضإلا
 ‹ هيف فلتخم اذهو «هيلع قفتم كاذ نأل كاذ نعاذه رخأو ‹« ضعبلا قاتعإ نايب يف عرش لكلا

 . دقتلا قحتساف « عوقولا ريثك لوألا نأل وأ « فالتخالا مدع لصألاو

 كلذ نع هكلم لاز يأ «عفانملا»يفو :ش ( ردقلا كلذ قع هدبع ضعب ىلوملا قتعأ اذإو ) :م

 :م كلملا لاوز وهو «هرثأ توبث هب دارأ امنإو « ةفينح يبأ دنع قتعلا ةقيقح هب دري ملو ٠ ضعبلا

 يضر يلع نع ىوريو « يرصبلا نسحلا لوق وهو :ش ( ةفينح يبأ دنع هالومل هتميق ةيقب يف ىعسيو)

 نأ ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخلا لصأ يأ :ش ( هلصأو « هلك قتعي الاقو ) :م هنع ىلاعت هللا

 ام ىلع هقاتعإ رصتقي يأ :ش ( قتعأ ام ىلع رصتقيف ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع أزجتي قاتعإلا

 . هقاتعإ ردق

 قتعملا ناك وأ ادحاو كلام ا ناك اذإ اميف :ش ( يعفاشلا لوق وهو« أزجتي ال امهدنعو ) :م

 قح ناك امك تكاسلا كلم ىقبيًارسعم قتعملا ناك ولامأ « امهلوقك هلوق كلذ دنعف « ارسوم

 . يبعشلاو يروثلاو ةداتق لوق امهلوقو . دمحأو كلام لاق يعفاشلا لوقبو « هتبهو هعيب هل زوجي

 :ش ( ضعبلا ىلإ ) :م قاتعإلا ةفاضإ يأ :ش ( هتفاضإف ) :م هنع ىلاعت هللا يضر رمع نع يورو

 ؤزجت نم دارملاو « دبعلا لك يأ :ش ( هلك قتعي اذهلف « لكلا ىلإ هتفاضإك ) :م دبعلا ضعب ىلإ يأ

 ضعبلا يف لوزي نأب كلملا لاوز وهو «قاتعإلا مكح لوبق يف لحما أزجتي نأ كلملاو قاتعإلا

 ضعبلاو « دحاول كولم ضعبلا نأ وهو « كلما مكح لوبق يف لحما ازجتي نأو « ضعبلا نود

 . ؤزجتلا لبقي ال دحاو ىنعم هنأل ء أزجتي كلملا تاذ وأ قاتعإلا تاذ نأ هانعم سيلو « رخآل

 يأ :ش ( وهو قتعلا تابثإ قاتعإلا نأ ) :ميعفاشلاو دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( مهل ) :م

 قتعلا يأ :ش ( امهو يمكح فعض وه يذلا قرلا وهو « اهدض ةلازإب اهتابثإو  ةيمكح ةوق ) :م قتعلا
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 نأ : هللا همحر ةفينح يبألو . داليتسالاو « صاصقلا نع وفعلاو قالطلاك راصف « نآزجتي ال

 قح وه وأ عرشلا قح قرلاو ‹ هقح كلملا نأل؛ كلملا ةلازإ وه وأ كلملا ةلازإب قتعلا تابثإ قاتعإلا

 نأ لصألاو ‹ هريغ قح ال هقح ةلازإ وهو فرصحملا ةيالو تحت لخدي ام فرصشلا مكحو «ةماعلا

 كلملاو ‹ ؤزجتلا مدع ةرورض هءارو ام ىلإ يدعتلاو ةفاضإلا عضوم ىلع رصتقي فرصتلا

 دبعلا دنع ضعبلا ةيلام سابتحال ةياعسلا بجتو لصألا ىلع ىقسيف « ةبهلاو عيبلا يف امك ئزجتم

 بتاكملا ةلزنمب ىعستسملاو

 :ش ( قالطلاك ) :م قاتعإلا يأ :ش ( راصف ) :م اًسضيأ قاتعإلا ًازجتي الف :ش ( نآزجتيال ) :م قرلاو

 داليتسالاكو يأ :ش ( داليتسالاو ) :م أزجتي ال كلذك :ش ( صاصقلا نع وفعلاو ) :م أزجتي ال هنإف

 . هلدلو مأ اهلك ريصت ةكرتشملا ةمألا دلوتسا ول ىتح ًازجتي ال هنإف

 يأ :ش ( وه وأ ) :ماولاق امك :ش ( كلملا ةلازإب قتعلا تابثإ قاتعإلا نأ ةفينح يبألو ) :م

 ‹ قتعلا ىلإ هلك لاوزل ضفم ئزجتم كلم ةلازإ ىنعي « ةفينح وبأ لاق امك كلملا ةلازإ قاتعإلا

 ء داري سيل كلذ ريغ نأ مهنم ًاعامجإ ناك نينيعلا نيذه يف اوفلتخا ال مهنأل « رهاظ رصحلاو

 ىرجأ لجو زع هللا نأل « عرشلا قح قرلاو هقح كلملا نأل « كلم ةلازإ هنإ : ةفينح وبأ لاق انإو

 وه وأ ) :مهدبع دبع هللا هلعجف ىلاعت هلل ادبع نوكي نأ فكنتسا ثيح <« رفكلا ءازج قرلا هيلع

 ينعي « فيلكتلا ةماقإ ىلع نيفلكتملل هتوعن نوكيل ةماعلا قح قرلا وأ يأ :ش ( ةماعلا قح

 ىلإ اولصيل دامجلا ةلزنب مهقح يف راصف « لاومألا رئاس نومنختسي امك هنومنغتسي نيمئاقلا

 . هب عافتنالا

 يأ :ش ( وهو فرصمملا ةيالو تحت ) :م لخدي يذلا يأ :ش ( لخدي ام فرصتلا مكحو ) :م

 قح يف فرصتلا يف ةيالو هل سيل هنأل :ش ( هريغ قح ال هقح ةلازإ ) :م ةيالو تحت لحخدي يذلا

 يأ :ش ( ةفاضإلا عضو ىلع رصتقب فرصتلا نأ ) :م فرصتلا مكح يف :ش ( لصألاو) :م هريغ
 ةرورض) :م ةفاضإلا عضوم ءارو يأ :ش ( هءارو ام ىلإ يدعتلاو ) :م هيف فرصتلا هيلإ فاضي عضوم

 يذلا ضعبلا نع هكلم لازف :ش ( ئزجتم كلملاو ) :م ؤزجتلا مدع لجأل يأ :ش ( ؤزجتلا مدع

 :م هعاب يذلا ضعبلا نع هكلم لوزي كرتشملا دبعلا نم هبيصن عاب اذإ :ش ( عيبلا يف امك) :م هقتعأ
 ىلع يقبف ) :م ضعبلا نع هكلم لوزي هكيرشل كرتشملا دبعلا نم هبيصن بهو اذإ امك :ش (ةبهلاو)

 . ةفاضإلا عضوم ىلع فرصتلا رصتقي نأ وهو :ش ( لصألا

 ضعب ةلازإي قاتعإلاب ًأزجتي ام ىنعم :ش ( دبعلا دنع ضعبلا ةيلام سابتحال ةياعسلا بجتو ) :م
 ذخأيو رجؤي نأ ءاعستسالاو . ةياعسلا هيلع بجتف « دبعلا نع ضعبلا ةيلام سنج ئزجتم كلما
 بتاكملا ةلزنمب) :م نيعلا حتفب :ش ( ىعستسملاو ) :م لاحلا يف هتميق ربتعيو « ةرجألا نم هفصن ةميق

 يف تباث ىلوملل كلذ نأل « ديج ريغ بتاكملا ةلزنمب هلوق ليقو « ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع
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 انلمعف « هعنمي هضعب يف كلما ءاقبو هلك يف ةيكلاملا توبث بجوت ضعبلا ىلإ ةفاضإلا نأل هدنع

 هلو « هيعستسي نأ هلف « ةباتكلا لدبك ةياعسلاو ةبقر ال ادي كلام وه ذإ « اًبتاكم هلازنإب نيليلدلاب

 ىلإ ال طاقسإ هنأل « قرلا ىلإ دري ال زحع اذإ هنأ ريغ قاتعإلل لباق بتاكملا نأل ؛ هقتعي نأ رايخ

 وفعلاو قالطلا يف سيلو . خسفيو لاقي دقع هنأل « ةدوصقملا ةباتكلا فالخب خسفلا لبقي الف دحأ

 صاصقلا نع

 بتاكملا ريظن وه سيلف ٠ ضعبلا نع هكلم لاز ضعبلا قتعمو مهرد هيلع يقب ام دبع وهو بتاكلا
 ةلزن هلوقب مهدارم نأب بيجأو . ضوع ريغب ةيرحلا قحتساو هكلم طقس لاقي نأ ديجلا لب

 .لدبلا ءادأب هيلإ جرخي بتاكملاو « ةياعسلاب قتعلا ىلإ جرخيو «هتبه الو هعيب زوجي ال هنأ بتاكملا

 (هلك يف دبعلل ةيكلاملا توبث بجوت ضعبلا ىلإ ) :م قاتعإلا ةفاضإ يأ :ش ( ةفاضإلا نأل ) :م

 لكلا يف قرلا رابتعاب ةيكلاملا توبث نع :ش ( هعنمي هضعب يف كلملا ءاقبو ) :م قتعلا رابتعاب :ش

 يف ةيكلاملا توبث بجوي فصنلا يف كلملا لاوز نأ انل :ش ( نيليلدلاب انلمعف ) :م قتعلا رابتعاب

 . قرلا رابتعاب ةيكلاملا توبث بجوي فصنلا يف كلما ءاقبو ًأزجتي ال هنأل ٠ قتعلا رابتعاب لكلا

 لكلا يف كلملا ءاقب بجوي امو « لكلا يف ةيكلاملا توبث بجوي ام دبعلا يف عمتجا دقف

 :م بتاكملا يأ :ش ( وه ذإ « اًجتاكم هلازنإب ) :م هلوق وهو ابتاكم لعجي نأب نكم نيليلدلاب لمعلاو
 ضعبلا قتعم وه ىنعملا نوكي نأ زوجيو ‹« ىعستسملاك ةبقر كولم ىنعي :ش ( ةبقر ال ادي كلام)

 ضعبلا ىلإ قتعلا ةفاضإ هانعم نوكي نأ زوجيو . بتاكم اك ةبقر كولم « ةياعسلا لجأل ادي كلام

 يبأ لوق وه امك « هعني ضعب يف كلما ءاقبو « امهلوق وهامك لكلا يف ةيكلاملا توبث بج وي
 . نيليلدلاب ًالمع بتاكملاك ةبقر كولم ادي رح هنإ انلقف « ةفينح

 ىلوملل يأ :ش ( هلف ةباتكلا لدبك ) :م نوكي :ش ( ةياعسلاو ) :م بتاكملاك ىعستسملا ناك اذإو

 ول لاقيامع باوج اذه :ش ( هنأ ريغ قاتعإلل لباق بتاكملا نأل « هقتعي نأ رايخ هلو هيعستسي نأ) :م

 . ىعستسملا يأ هنأ ريغ هلوقب باجأ . زجع اذإ اًقيقر ناكل بتاكملا ةلزنمب ناك

 هيف سيل دحأ ىلإ ال طاقسإلاو :ش ( دحأ ىلإ ال طاقسإ هنأل ٠ قرلا ىلإ دري ال زجع اذإ ) :م

 خسفلا لبقي الف ) :م ةضواعملا هيف نيب ققحتت مل اذإو « نينثا نيب ققحتت اغإ اهنآأل « ةضواعملا ىنعم

 ‹ ةباتكلا لدب ليصحت ىلع ًادارفإ بتاكملا ىلإ ىلوملا نم طاقسإ هنإف :ش ( ةدوصقملا ةباتكلا فالخب

 . ةضواعملا ىنعم اهيف ناكف

 ضعب يفو . خسفلاو ةلاقأالا نم لوهجملا ةغيص ىلع امهالك :ش ( خسفيو لاقي دقع هنأل ) :م

 تقو وهو « لجأ ىلإ اهيف طاقسإلا نإف « دوصقملا فالخب ينعي « لجألا ىلإ طاقسإ هنأل خسنلا

 :م وفعلاو قالطلاك راصو « مهلوق نع باوج :ش ( وفعلاو قالطلا يف سيلو ) :م ةباتكلا لدب ءادأ

 دوجول نيليلدلاب لمعلا ناكمإل لكلا يف قتعلا تبثي امنإ هنأ باوجلا ريرقتو :ش ( صاصقلا نع)
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 هبيصن دلوتسا ول ىتح هدنع ءىزجتم داليتسالاو « مرحملل اًحيجرت لكلا يف هانتبثأف ةطسوتم ةلاح
 لمكف نامضلاب هكلم داليتسالاب هبحاص بيصن نمض امل ةنقلا يفو « هيلع رصتقي ةربدم نم

 هكيرشف رسوم ناك نإف « قتع هبيصن امهدحأ قتعأف نيكيرش نيب دبعلا ناك اذإو « داليتسالا
 دبعلا ىعستسا ءاش نإو « هبيصن ةميق هكيرش نمض ءاش نإو « قتعأ ءاش نإ رايخلاب

 . حيبملا ىلع :ش ( مرحملل احيجرت لكلا يف هانتبثأف ) :م ةطسوتم ةلاح

 داليتسالاو مهلوق نع باوج اذهو . ةفينح ىبأ دنع يأ :ش ( هدنع ئزجتم داليتسالاو ) :م

 :ش ( هيلع رصتقي ةربدم نم هبيصن دلوتسا ول ىتح ) :م ةفينح يبأ دنع ًأزجتي داليتسالا نأ هريرقتو

 ريصت امهدحأ هاعداف ادلو نيلجر نيب ةربدملا ةمألا تدلو اغنإ ينعي « ةدلوتسملا بيصن ىلع يأ

 ‹ ثلثلا نم كيرشلا فصن قتعي اتام ول اهنأ ىلع « هكيرشل ةربدم اهفصنو « دلو مأ ةيراج لا فصن

 سيلو « يناثلل دلولا فصن ءالولا باتك ةياور يفو امهنيب دلولا ءالو ةلمجلا نم رخآلا فصنو

 ‹ فلتأ دقو اهنم رهاظلا يف دلولا نأل « دلو موي اًربدم ربدملا ةميق فصن هيلعو « ءالو هيلع دلولل

 . طوقسلا مسق يف «لماشلا » يف يقهيبلا ةمئألا سمش هركذ اذك

 ريدقت « ةنقلا يف درطال اًئزجتم داليتسالا ناك ول لاقي امع باوج :ش ( ةنقلا يفو ) :م

 ‹ نامضلاب هكلم داليتسالاب هبحاص بيصن نمض امل ) :م دلوتسملا نأل ةنقلا يف ًازجتي مل امنإ باوجلا

 نأل « هسفن ةيراج دلوتسا هنأك راصف نامضلاب ةنقلا داليتسا لمك يأ :ش ( داليتسالا لمكف

 . ئزجتم ريغ هدنع داليتسالا

 لاق امنإو « قتع هبيصن قتع يأ :ش ( قتع هبيصن امهدحأ قتعأف نيكيرش نيب دبعلا ناك اذإو ) :م

 . يزارتألا هلاق هبيصن ىف هكلم لاوز دارأ هنأ ال قافتالاب ًأزجتي ال قتعلا ناك نإو قتع

 قرلا ءاقب عم اضيأ كيرشلا كلمو قتعملا كلم لاوزل قتعلا قحتسا يأ تع : يكاكلا لاقو

 ارسوم) :م قتعملا يآ :ش ( ناك نإف ) :م هب قتعملا نم ءيش تبثي ال ةفينح يبأ دنع دبعلا لك يف

 ركذ :ش ( دبعلا ىعستسا ءاش نإو « هبيصن ةميق هكيرش نمض ءاش نإو قتعأ ءاش نإ رايخلاب هكيرشف

 .« طوسبملا» ىف ركذامك تارايخ ةثالث فنصللا

 ءاش نإو ‹ نمض ءاش نإو « قتعأ ءاش نإ رسوم ناك نإ تارايخ ةسمخ هل «ةفحتلا» ىفو

 لاحلل ةياعسلا هيلع بجيو اربدم هبيصن ريصي ربد اذإف «ربد ءاش نإو «ىعستسا ءاش نإو بتاك

 : لاوقأ ةلأسملا هذه ىفو ‹ توملادعب ام ىلإ هقتع رخؤي نأ زوجي الو « قتعیف

 . ةفينح وبأ هركذ ام : اهدحأ

 . امهلوق : يناثلاو
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 . هنذإ ريغب وأ هكيرش نذإب ناك هنم ءيش قتعي ال هنأ نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر لوق : كلاثلاو

 « هلاح ىلع قتعي مل نم بيصن ىقبيو « قتعأ نم بيصن قتعي هنأ يتبلا نامثع لوق : عبارلاو
 . ةبيش يبأ نبا هاور « رمع نع يورم وهو « قتعملا ىلع نامض الو

 ركذي ملو «نمض ءاش نإو « قتعأ ءاش نإو « رايغلاب هكيرش ثيللاو يروثلا لوق : سماخلاو
 . ةياعسلا

 . ارسعم وأ ًارسوم قتعملا ناك ءاوس « نييعتلا هل نأ رشبو رفز لوق : سداسلاو

 ‹ هلجأل يوقتلا دعب هلك قتعيو « هل اهنمضو هكيرش بيصن هيلع موقي كلام لوق : نماثلاو

 « هعيبي نأ الو « هربدي نأ الو « هبتاكي نأ الو « اًقيقر هسي نأ هل سیل هبيصن قتعأ هکیرش نو

 قتعملا ناك نإو « قرلاب هكسي نمل هلك هلامو « لطب دبعلا وأ قتعملا تام ىتح يوقتلا نع لقع نإو

 ءال مأ هقاتعإ دعب ريسلا ءاوس ًاقيقر هكسيي وأ هربدي وأ هبتاكي وأ تكاسلا هعبتي قيقر يقابلاف ًارسعم

 . . فلسلا نم هلبق دحأل ملعي ال ليق

 رح وهو هكيرش بيصن هيلع موق ًارسوم ناك نإ قتعملا نأ وهو يعفاشلا لاوقأ دحأ : عساتلاو

 فیک هکلام فرصتی اگ ولم یقابلا یقبو « قتع ام قتع ارسعم ناک نإو « هالوم هقتعأ نیح هلک

 .ءاش

 نسحلا لوق وهو « ىعستسملاو قتعملا نيب كرتشم هنأ ءالولا يف ةفينح يبأ لوق : رشاعلاو

 ميهاربإ لوق وهو « ىعستسملا نود قتعملل امهدنعو « يروثلاو ناميلس يبأ نب دامحو يرصبلا

 . ىليل يبأ نباو ةمربش نباو يبعشلا رماعو يعخنلا

 دنعو ةفينح يبأ دنع اًفاضم وأ اًئزجتم هبيصن قتع هلآرسوم قتعملا ناك ول : رشع يداحلاو

 . لجأ ىلإ ال ًالاح هقتعي كلام

 بيصن ةميق يدؤي ىتح هبيصن قتعي ال ًارسوم قتعملا ناك نإ كلام لوق : رشع يناثلاو

 . هلك قتعأ هنأ نيبت ىدأ اذإف « ةفوقوم لاحلا نأ ىعفاشلا لاوقأ دحأ : رشع ثلاثلاو

 . نمضي الو يرسي

 . اهيف فالح ةيعفاشلا نيبو « اندنع يرسي اتهر كرتشملا ناك ول : رشع سماخلاو

۳۷ 



 نإو « امهنيب ءالولاف ىعستسا وأ قتعأ نإو « قتعملل ءالولاو « دبعلا ىلع قتعملا عجر نمض نإف

 ىف امهنيب ءالولاو «دبعلا ىعستسا ءاش نإو « قتعأ ءاش نإ « رايخلاب كيرشلاف ارسعم قتعملا ناك

 :امهدحأ .نيفرح ىلع ىنتبت ةلأسملا هذهو « قتعملل ءالولاو دبعلا ىلع قتعملا عجري الو « راسعإلا

 امهدنعو « هدنع دبعلا ةياعس عني ال قتعملا راسي نأ : يناثلاو . هانيب ام ىلع همدعو قاتعإلا ؤزجت

 ناك نإو ‹ نمض اًينغ ناك نإ هبيصن قتعي يذلا لجرلا يف مالسلا هيلع هلوق يناثلا يف امهل عنمي

 رخآلا ةصح يف ىعس اريقف

 .اهيف فالخ يعفاشلا دنعو « اندنع يرسي ؟ هبيصن قتعب ىصو ول : رشع سداسلاو

 ءاتلا رسكب :ش ( قتعملا عجر ) :م ءاتلا رسكب قتعملا نمض نإ كيرشلا يأ :ش ( نمض نإف ) :م

 ءالولاف ) :م دبعلا :ش ( ىعستسا وأ ) :م كيرشلا يأ :ش ( قتعأ نإو قتعملل ءالولاو دبعلا ىلع) :م

 . نيكيرشلا نيب يأ :ش ( امهنيب

 امهنيب ءالولاو « دبعلا ىعستسا ءاش نإو « قتعأ ءاش نإ رايخلاب كيرشلاف ارسعم قتعملا ناك نإو ) :م

 . ةياعسلا ةروصو قاتعإلا ةروص يف يأ :ش ( نيهجولا يف

 سيل ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو « ةفينح يبأ لوق ):م روكذملا يأ :ش ( اذهو ) :م

 :ش ( ةياعسلاو ) :م قتعلا راسي عم يأ :ش ( راسيلا عم نامضلا الإ ) :م تكاسلا كيرشلل يأ :ش ( هل

 ىلع قتعملا عجريالو ):م كيرشلا راسعإ عم يأ :ش ( راسعإلا عم ) :م ةياعسلا الإ هل سيل يأ

 يبأ دنعو « راسيلا يف امهدنع ةياعسلا هيلع بجي ال دبعلا نأل « نمض اجب عجري ال يأ :ش (دبعلا

 هنم ضوعلا ذخأ تكاسلا نأكف « تكاسلا ماقم ماق نامضلا ءادأب هنأل « هيلع عجري : ةفينح

 ءادأ دنع عوجرلا مدعو « دبعلا ىلع قتعملا عوجر يأ « ةروكذملا :ش ( ةلآأسملا هذهو ) :م

 ؤزجت ) :م نيفرحلا دحأ يأ :ش ( امهدحأ ) :م نيقيقد نيلصأ يأ :ش ( نيفرح ىلع ىنتبت ) :م نامضلا

 هلصأو « بابلا لوأ يف هلوق دنع يأ :ش ( هانيب ام ىلع ) :م ؤزجتلا مدعو يأ :ش ( همدعو قاتعإلا

 عنمي ال قتعملا راسي نأ ) :م يناثلا فرحلا يأ :ش ( ينافلاو ) :م . هرخآ ىلإ هدنع ًأزجتي قاتعإلا نأ

 فرحلا هجو نيبو « ةياعسلا :ش ( عنمي امهدنعو ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع دبعلا ةياعس

 : هلوقب يناثلا فرحلا نايب يف انه عرشو « لوألا

 هيلع هلوق ) :م يناثلا فرحلا هجو يف دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( يناثلا يف امهل ) :م

 ًاريقف ناك نإو « نمض اًيغ ناك نإ هبيصن قتعي يذلا لجرلا يف ) :م ايب يبنلا لوق يأ :ش (مالسلا

 نع ةداتق نع ةورع نب ديعس نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( رخآلا ةصح يف دبعلا ىعس

۳۸ 



 اذإ امك هنمضي نأ هلف « دبعلا دنع هبيصن ةيلام تسبتحا هنأ هلو ‹ ةكرشلا يفانت ةمسقلاو « مسق

 غبص ةميق بوثلا بحاص ىلعف هب غبصنا ىتح « هريغ غبص يف هتقلأو ناسنإ بوثب حيرلا تبه

 راسي ربتعملا مث . هيعستسيف ريقف دبعلا نأ الإ ءانهاه اذكف . انلق امل ارسعم وأ ناك رسوم رخآلا

 ءانغلا راسي ال رخّآلا بيصن ةميق ردق لاملا نم كلمي نأ وهو ريسيتلا

 هل اًصقش قتعأ نم » د هللا لوسر لاق : لاق « هنع یلاعت هللا يضر ةريره يبا نع كيهن نب ريشب

 . ٩ هيلع قوقشم ريغ دبعلا يعستسي لام هل نکی مل ناف « لام هل ناک نإ هلام يف هصالخف دبع يف

 نيلاحلا نيب هتياعسو دبعلا صالخ ينعأ :ش ( نيرمألا مسق) :م ةي يبنلا نأ لالدتسالا هجو

 ةياعس تكاسلا كيرشلل نوكي الف :ش ( ةكرشلا يفانت ةمسقلاو ) :م هراسعإو قتعملا راسي ينعأ

 ءاتلا حتفب :ش ( هبيصن ةيلام تبستحا هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م قتعملا راسي عم دبعلا

 عفرلاب هبيصن ةيلام هلوقو « يخيش طخب اديقم ناك اذه : يقانفسلا لاق . لعافلا ءانب ىلع ءابلاو

 بيصن ةيلام نأ ىنعملا لصاح دبعلا نمضي يأ :ش ( هنمضي نأ هلف دبعلا دنع ) :م بستحا لعاف
 الإ « هدنع هبيصن سابتحال دبعلا نمضي نأ تكاسلل ناكف « دبعلا دنع بستحا تكاسلا كيرشلا

 . ءاعستسالا بجوف « هنمضتب لوقلا نكمي مل ريقف دبعلا نأ

 بوثلا بحاص ىلعف « هب غبصنا ىتح هريغ غبص يف هتقلأو ناسنإ بوثب حيرلا تبه اذإ امك ) :م

 اذكف ) :م هبيصن ةيلام بستحا هنأ هلو هلوق هب ديري :ش ( انلق امل ارسعم وأ ناك رسوم رخآلا غبص ةميق

 ريقف دبعلا نأ الإ) :م قتعلاب دبعلا عفتني انه اذكف « غبصلاب بوثلا بر عفتنا امكف يأ :ش ( انه اه

 ىلع عجري نأ سايقلاف ىعس اذإ هيلع ليق « هصخب اميف كيرشلا هيعستسيف يأ :ش ( هيف هيعستسيف
 . ىعس اجب نهارلا ىلع عجري هنإف « نوهرملا دبعلاك راصف هطرو يذلا وه هنأل « قتعملا

 اغإ دبعلاو دبعلا هعني كلذلف تكاسلل هيلع نامضلا بوجو عنمت قتعملا ةرسع نأب :بيجأو

 هتياعس نإف نوهرملا فالخب دحأ ىلع هب عجاري الف كلذ هل ملس دقو « هتيلامو هتبقر لدب يف یعس

 ةمذ يف نيد ءاضق ىلع اربجم ناك نمو « نهارلا ةمذ يف تباثلا نيدلا يف لب هتبقر لدب يف تسيل

 . نهرلا رقم يف امك هيلع عوجرلا هل تبث هتهج نم مازتلا ريغ نم ريغلا
 مسق ةي يبنلا نأب : بيجأ . لطاب وهو صنلا ةلباقم يف ةفينح يبأ هجو نم ركذ ام : لیق نإف

 دنع ءاعستسالا يفاني ال وهو « قتعملا رقفب ءاعستسالا قلع مالسلا هيلع هنأل طرشلا هجو ىلع

 تبثي نأ زاج مدعلا دنع مدعلا يضتقيالو « دوجولا دنع دوجولا يضتقي طرشلاب قلعملا نأل «همدع

 . ةفينح يبأ هجو نم ركذام ىلع كلذ دجو دقو رسوم ناك نإو « ليلدلا دوجو دنع ةياعسلا

 راسي وه نامضلا هيلع هب بجي يذلا قتعملا راسي ىف رابتعالا :ش ( ريسيتلا راسي ربتعملا مث ) م

 هسفن ةقفنو « هسوبلم نع ًالصاف :ش ( رخآلا بيصن ةميق ردق لاملا نم كلمي نأ وهو ) :م ريسيتلا

 يعفاشلا لاق هبو « ةياورلا رهاظ اذه «ينغلا راسي ربتعي ال يأ :ش ( ءانغلا راسي ال ) :م هلايع ةقفنو

۳۹ 



 هيلإ تكاسلا قح لدب لاصيإو ةبرقلا نم قتعملا هدصق ام قيقحتب نيبناجلا نم رظنلا لدتعي هب نأل

 ةلاح يف هيلع ةياعسلا مدعل دبعلا ىلع نمض امب قتعملا عوجر مدعف رهاظ امهلوق ىلع جيرختلا مث
 رايخف ‹ هلوق ىلع جيرختلا امأو ‹ ؤزجتلا مدعل هتهج نم هلك قتعلا نأل ‹ قتعملل ءالولاو راسيلا

 هكلم مايقل قاتعإلا

 رهاظ «راتخملا»و «نويعلا »يفو . ةقدصلا ةمرح باصن ربتعا نم خياشملا نمو . دمحأو كلامو

 قتعلا بناج نم يأ :ش ( نيبناجلا نم رظنلا لدتعي ) :م ريسيتلا راسيب يآ :ش ( هب نأل ) :م ةياورلا

 هقح لدب لوصح كيرشلا دوصقمو « ةبرقلا قيقحت قتعملا دوصقم نأل « تكاسلا كيرشلا بناجو
 ام ققحتب ) :م هلوق ىنعم وهو « ينغلا راسي ىلإ ةجاح الف «نارمألا لصحي ريسيتلا راسيبف « هبلإ
 :م لاصيإبو يآ :ش ( لاصيإو ) :م قتعلاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا يأ :ش ( ةبرقلا نم قتعملا هدصق

 . دبعلا نم هبيصن ضوع يأ :ش ( هيلإ تكاسلا قح لدب)

 ‹ نامضلا ببس هنآل « قاتعإلا موي ةياعسلاو نامضلا يف ةميقلا ربتعت الإ : «ةفحتلا» يفو

 راسيلا دعب رسعأ اذإ نامضلا طقسي ال ىتح قاتعإلا موي هراسعإو هراسي يف قتعملا لاح ربتعي اذكو

 . راسعإلا دعب رسيأ اذإ نامضلا تبثي الو

 موي هيلإ رظن هفالخب تكاسلا لاقو « رسعم انأو تقتعأ : قتعملا لاق ول « يشاترمتلا » يفو

 راتخي نأ لبق دبعلا تام نإو « هنايرجو ءاملا عاطقنا يف افلتخا اذإ ةراجإلا يف امك قتعلا روهظ

 كلملا لقن طرشب نيمضتلا نأل « ةفينح يبأ نع ةياور يف رسوملا نمضت هل نكي مل اًئيش تكاسلا

 نامضلا نأل « هكيرش نم ذخأي وأ كلذ هل هنع ةياورلا رهاظ يف توملاب لقنلا تاف دقو قتعلا ىلإ

 . زوجي نأ سايقلا يف ضوع ىلع بهو وأ قتعملا نم هبيصن تكاسلا عاب ولو . بجاو

 عماج» يفو . هل لحم ريغ وهو لاحلل كيلتاذه نأل « زوجيال : «ناسحتسالا» يفو

 نم قتعلا نامض ذحخؤي ال تام مث رسوم وهو هتوم ضرم يف نيكيرشلا دحأ قتعأ ول «ناخ يضاق

 . فالتإ نامض هنأل هتكرت نم ذخؤي امهدنعو « طقسي لب « ةفينح يبأ لوق وهو « هتكرت

 ةلأسملا جيرخت يأ ‹ رهاظ امهلوق ىلع جيرختلا يآ :ش ( رهاظ امهلوق ىلع جيرختلا مث ) :م
 نيلصأ يأ « نيفرح ىلع ةينبم ةلأسملا هذه نأ ملع اذإ ينعي « رهاظ دمحمو فسوي يبأ لوق ىلع

 اعقاو قتعلا ناك ازجنم نكي ملاذإ قاتعإلا نأل « رهاظ امهلوق ىلع وهو « جيرختلا يف مالكلاف

 :م . ةياعسلا ىفتناو « نامضلا هيلع بجوف « ةياعسلا نم عنام هراسيبو ءاًعيمج نيبيصنلا يف

 مدع لجأل يأ :ش ( ةياعسلا مدعل) :م هكيرشل يأ :ش ( دبعلا ىلع نمض امب قتعملا عوجر مدعف)

 .دبعلا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م ةياعسلا

 ىلع جيرختلا امآو . ؤزجتلا مدعل هتهج نم هلك قتعلا نأل « قتعملل ءالولاو راسيلا ةلاح يف ) :م

 يآ :ش ( هکلم مایقل ) :م هکیرشل يأ :ش ( قاتعإلا رايخف ) :م ةفينح يبأ لوق ىلع يأ :ش ( هلوق
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 هيلع عنتما ثيح «هبيصن داسفإب هيلع ناج قتعملا نأل نيمضتلاو ‹ هدنع أزجتي قاتعإلا ذإ يقابلا يف

 ىلع نمض اجب قتعملا عجريو .انيب امل ءاعستسالاو هعباوتو قاتعإلا ىوس امن كلذ وحنو ةبهلاو عيبلا
 ناك اذكو « دبعلا ءاعستساب كلذ هل ناك دقو « نامضلا ءادأب تكاسلا ماقم ماق هنأل دبعلا

 هلف هضعب قتع دقو هل لكلا نأك ريصيف « اًتمض هكيرشل نامضلا دبعلا كلم هنألو ءاًضيأ قتعملل

 هتهج نم هلك قتعلا نأل ‹ هجولا اذه يف قتعملل ءالولاو « ءاش نإ يعستسي وأ يقابلا قتعي نأ

 ءانيب ال ىعستسا ءاش نإو « هكلم ءاقبل قتعأ ءاش نإ قتعملا راسعإ لاح يفو « نامضلاب كلمت ثيح

 قاتعإلا ناك اذإف «ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع أزجتي قاتعإلا ذإ . يقابلا يف ) :م كيرشلا كلم

 قتعلا رايخف هلوق ىلع فطع عفرلاب :ش ( نيمضتلاو ) :م اًمات يقابلا يف كيرشلا كلم ناك ًازجتي

 ( كلذ وحنو ةبهلاو عيبلا هيلع عنتما ثيح «هبيصن داسفإب هيلع ناج قتعملا نأل ) :م نيمضتلا رايخف يأ
 ةباتكلاو ريبدتلاك قاتعإلا عباوت يأ :ش ( هعباوتو قاتعإلا ىوس امن ) :م ةيصولاو قدصتلا :ش

 هلاق نكل «قاتعإلا رايخف هلوق يف هيلإ فاضملا ىلع فطع رجل اب :ش ( ءاعستسالاو ) :م داليتسالاو

 هجوأاذهو : يكاكلا هلاقاذكو « نيمضتلاو هلوق ىلع فوطعم : لمكألا لاقو . يزارتألا

 :ش ( انيب امل ) :م انركذ امك نيمضتلا رايخو نيمضتلا يف ريدقتلا نأل ءاعستسالا رايخو ريدقتلاو

 .هدنع ةينلا - اهبستحا - هلوق ىلإ هب راشأ

 ( كلذ هل ناك دقو « نامضلا ءادأب تكاسلا ماقم ماق هنأل « دبعلا ىلع نمض امب قتعملا عجريو ) :م

 هنأل :ش ( اًضيأ قتعملل ناك اذكو « دبعلا ءاعستساب ) :م عوجرلا تكاسلا كيرشلل ناك دقو يأ :ش

 اب لتاقلا ىلع عوجرلا هل ناك ةميقلا نمضو بصاغلا دي يف لتق اذإ ربدملاك تكاسلا ماقم ماق

 :ش ( اتمض هكيرشل نامضلاب دبعلا كلم ) :م قتتعملا نألو يأ :ش ( هنألو):م . نمض

 ال بتاكم لاك نامضلاب هكلمتي ال نأ يغبنيف هدنع بتاكملاك ضعبلا قتعم لاقيامع باوج

 نم مكو «نامضلا ءادأل تمض هكلم هلوقب هنع باجأف ‹ كلم ىلإ كلم نم لقنلا لبقي

 يأ :ش ( هل لكلا نأك قتعملا ريصيف ) :م ربتعت ال تاينمضلاو « ًادصق تبثي الو اتمض تبث ءيش

 يعستسي وأ يقابلا قتعي نأ هلف ) :م دبعلا ضعب يأ :ش ( هضعب قتع دقو ) :م هل دبعلا لك

 لصح هلك قتعلا نأل ) :م نيمضتلا هجو يف يأ :ش ( هجولا اذه يف قتعملل ءالولاو « ءاش نإ دبعلا

 . تكاسلا هكيرش ةصحل نامضلاب دبعلا كلمت هنإ ثيح نم يأ :ش ( نامضلاب كلت ثيح هتهج نم

 ءاقبل) :م قتعأ تكاسلا كيرشلا ءاش نإ يأ :ش ( قنعأ ءاش نإ قتعملا راسعإ لاح يفو ) :م

 كيرشلل يأ :ش ( هل ءالولاو ) :م هكلم ءاقبل يأ :ش ( هانيب امل دبعلا ىعستسا ءاش نإو « هكلم

 :ش ( هتهج نم قتعلا نأل ) :م هبيصن يف ءاعستسالاو قاتعإلا يف يأ :ش ( نيهجولا يف) :م تكاسلا

 ىلع) :م دبعلا وهو « لوعفم مسا « نيعلا حتفب :ش ( ىعستسملا عجريالو ) :م تكاسلا ةهج نم يأ

 اجب دبعلا عجري امهدنع نإف « رفزو ىليل يبأ نبا لوق نع هب ديق :ش ( اننيب عامجإب ىدأ اب قتعملا
 . رسعملا نهارلا هقتعأ اذإ نوهرملا دبعلاك قتتعملا ىلع ىعس
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 عامجإب ىدأ امب قتعملا ىلع ىعستسملا عجري الو «هتهج نم قتعلا نأل ‹ نيهجولا يف هل ءالولاو
 فالخب « هترسعل هيلع ءيش ال ذإ « قتعملا ىلع اًتيد يضقي الو هتبقر كاكفل ىعسي هنأل « اننيب

 اذهلف « نهارلا ىلع اًتيد يضقي وأ تكف دق ةبقر يف ىعسي هنأل رسعملا نهارلا هقتعأ اذإ نوهرملا

 بيصن ىقبي رسعملا يف لاق . امهلوقك رسوملا يف -هللا همحر- يعفاشلا لوقو . هيلع عجري

 نأل ةياعسلا ىلإ الو هراسعإل كيرشلا نيمضت ىلإ هجو ال هنأل « بهويو عابي هكلم ىلع تكاسلا

 ىلإ : انلق . هانيع ام نيعتف تكاسلاب رارضإلل لكلا قاتعإ ىلإ الو « هب ضار الو ناجب سيل دبعلا

 نيب عمجلا ىلإ راصي الف ةيلا لا سابتحا ىلع ىنتبت لب ةيانجلا ىلإ رقتفي ال هنأل « ليبس ءاعستسالا

 . دحاو صخش يف اهل بلاسلا فعضلاو ةيكلاملل ةبج وم ا ةوقلا

 دبعلا نأل يأ :ش ( هتبقر كاكفل ىعسي ) :م دبعلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م هلوقب انل قرفلا نيبو

 يضقب الو ) :م يأ « عجري ال اذهف « هل ةلاح ةعفنم وهو « قرلا نع هتبقر صيلخت يف ىعسي انه
 نهارلا هقتعأ اذإ نوهرملا فالخب ) :م هراسعإل يأ :ش ( هب ديقل هيلع ءيش ال ذإ تعما ىلع ايد دبعلا

 ىلع اًتيد يضقي وأ ) :م تصلخت ةبقر يف ىعسي هنأل يآ :ش ( تكف دق ةبقر يف ىعسي هنأل « رسعمل ا

 - هتبقر كاكفل - هلوقف ‹ نهارلا ىلع عجري « ارطضم هنوكلف يأ :ش ( هيلع عجري اذهلف « نهارلا
 . امهبهذم ىلع قتعملا - نهارلا ىلع اتيد يضقي وأ - هلوقو . هبهذم ىلع

 يآ :ش ( لاق ) :م دمحمو فسوي يبأ لوقك يأ :ش ( امهلوقك رسوما يف يعفاشلا لوقو ) :م

 كيرشلا نيمضتل هجو ال هنأل « بهويو عابي هكلم ىلع تكاسلا بيصن ىقبي رسعملا يف ) :م : يعفاشلا

 (:م ءاعستسالا ىلإ اضيأ هجو الو يأ :ش ( ةياعسلا ىلإ الو ) :م كيرشلا راسعإل يأ :ش ( هراسعإل

 « ملعلاب الإ ققحتي ال ىضرلا نأل « رسعملا قاتعإب يأ :ش ( هب ضار الو ناجب سيل دبعلا نأل

 لكلا قاتعإ ىلإ اضيأ هجو الو يأ :ش ( لكلا قاتعإ ىلإ الو ) :م هملع نودب هقاتعإب درفنم يلوملاو

 ‹« قتعام قتع وهو :ش ( هانيع ام نيعتف) :م كيرشلاب ررضلا موزلل يأ :ش ( تكاسلاب رارضإلل) :م
 . قرام قرو

 دبعلا قاتعإ يف امك :ش ( ةيانحلا ىلإ هدوجو يف رقتغي ال هنأل ٠ ليبس ءاعستسالا ىلإ : انلق) :م

 هدنع تسبتحا هسفن ةيلام يأ :ش ( ةيلالا سابتحا ىلع ىنتبي لب) :م ًارسعم نهارلا ناك اذإ نوهرملا

 :ش ( ةيكلاملل ةبجوملا ةوقلا نيب عمجلا ىلإ راصي الف) :م ليبس ءاعستسالا ىلإ ناك اذإو « هيعستسيف
 عيبلا ةبحصب ةوقلل يأ « ةيكلاملل يأ :ش ( اهل بلاسلا فعضلاو) :م ضعبلا قاتعإ نم ةلصاحلا

 ينعي - هرخآ ىلإ . . عمجلا ىلإ راصي الف - هلوق : يكاكلا لاق :ش ( دحاو صخش يف) :م هلاثمأو

 فصن نوكي نأب دهشي ال امك « عرشلا لوصأ هل دهشي ال ذإ « هفصن يف اًقيقر هفصن يف ارح هنوک

 نألو « لتقلل قحتسم ريغ هفصن ىقبيو لجر فصن لتق وأ ةقلطم ريغاهفصنو ةقلطم ةأرملا

 نم ال صاخشألا يف روصتي اغإ اهبابسأب ءايشألا كلمو اهبابسأب ءايشألا كلم ةيكلاملا نم ضرغلا
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 يف امهنم دحاو لكل دبعلا ىعس قتعلاب هبحاص ىلع نيكيرشلا نم دحاو لك دهش ولو : لاق

 امهدحأ ناك اذإ اذكو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نيرسعم وأ اناك نيرسوم ءاوس هبيصن

 همعز يف اًبتاکم راصف هبیصن قتعأ هبحاص نآ معزي امهنم دحاو لك نأل «ارسعم رخآلاو ارسوم

 انقيت انأل ‹ هيعستسيو هقاقرتسا نم عنتميف هسفن قح يف قدصيف قاقرتسالا هيلع مرحو « هدنع

 كلذ فلتخب الو « هنايعستسي اذهلف هك ولمن وأ هبتاكم هنأل « اًقداص وأ ناك اًبذاك ءاعستسالا ققحت

 ‹ هدنع ةياعسلا عنمي ال قتعملا راسي نأل نيئيش دحأ يف نيتلاحلا يف هقح نأل « راسعإلاو راسيلاب

 وهو رخآلا نيعتف ‹ كيرشلا راكنإل نيمضتلا رذعت دقو

 لب « ةيانجلا ىلإ رقتفي ال ءاعستسالاو « دحاو همدعو ةيكلاملا ىلإ يدؤت الئل ىعستسيف ضاقتنالا

 . هانركذ دقو « ناسنإ غبص يف حيرلا بوبهب بوث عقو اذإ امك ةيكلاملا سابتحا ىلع ينبم وه

 ةيكلاملا ةيرحلا رثأ هنأ هنايب - هرخآ ىلإ . . . عمجلا ىلإ راصي الو - هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 اكلام صخشلا فصن نوك ليحتسيو « ماكحألا هذه ببس قرلا رثأو ةداهشلا زاوجو ةيالولاو

 ىلوأ هرابتعاف « يلصأ فصو اهنأل « ةيرحلا بناج حجرت عمجلا رذعت اذإو « ارجاع اكول اًيلوو

 . قرلا لاوزب لوقيال هنأل ةفينح يبأ لوق لكشي الو ٠ ةياعسلاب ةيرحلا ىلإ هجورخب انلقف

 جات هلاق « رقأ يأ :ش ( دحاو لك دهش ولو) :م « هرصتخم »يف يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 دحاو لكل دبعلا ىعس) :م هبيصنب قاتعإلاب يأ :ش ( قتعلاب هبحاص ىلع نيكيرشلا نم) :م ةعيرشلا
 رخآلاو رسوم امهدحأ ناك اذإ اذكو « ةفينح يبأ دنع نيرسعم وأ اناك نيرسوم ءاوس هبيصن يف امهنم

 لک معز يف يأ :ش ( همعز يف اًبتاکم راصف هبیصن قتعأ هبحاص نأ معزي امهنم دحاو لك نأل « ارسعم

 نبا امهاكح فيعضلاو فعضلاك ناتحيصف ناتغلاهمضو يازلا حتفب معزلا « امهنم دحاو

 لاق ‹ اهحتفب نوقابلاو « يازلا مضب € مهمعزب هلل اذه :  ىلاعت هلوق يئاسكلا ًأرقو « تيكسلا

 دنع يأ :ش ( هدنع) :م رعشلا حيصف يفو نآرقلا يف لطابلا ىلع معزلا عقيام رثكأو : ديرد نبا

 ققحت انقيت انأل « هيعستسيو هقاقرتسا نم عنتميف « هسفن قح يف قدصيف قاقرتسالا هيلع مرحو) :م

 وأ ) :م قدصلا ريدقت ىلع هبتاكم دبعلا نأل يأ :ش ( هبتاكم هنأل ءاًقداص وأ ناك ابذاك ءاعستسالا

 :ش ( اذهلف) :م شوشم رشنو فلانهو <« هالول كولمملا بسكو بذكلا ريدقت ىلع :ش ( هك ولم

 لجأل دبعلا ناكيرشلا نايعستسي يأ :ش ( هنايعستسي) :م كولمب وأ بتاكم دبعلا نأ لجألف يأ

 ( هقح نأل راسعإلاو راسيلاب) :م ءاعستسالا يأ :ش ( كلذ فلتخي الو) :م . ءاعستسالا قحب نقيتلا

 لاحو هبيصن قتعأ يذلا هكيرش راسي لاح يف يأ :ش ( نيتلاحلا يف) :م دهش يذلا قح يآ :ش

 عنمي ال قتعملا راسي نأل) :مدبعلا ءاعستساو كيرشلا نيمضت نم :ش (نيئيش دحأ يف) :م هراسعإ

 وهو رخآلا نيعتف ‹ كيرشلا راكنإل نيمضتلا رذعت دقو) :م ةفينح يبأ دنع يآ :ش ( هدنع ةياعسلا
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 قتعو « هل هؤالوو هقاتعإب هيلع يبحاص بيصن قتع لوقي امهنم الك نأل ء امهل ءالولاو ةياعسلا

 ةياعس الف نيرسوم اناك نإ -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو «هل هؤالوو ةياعسلاب يبيصن

 عني قتعملا راسي نأل « هبحاص ىلع نامضلا ىوعدب هتياعس نع أربي امهنم دحاو لك نأل « هيلع
 هرارقإل تتبث دق ةياعسلا نع ةءاربلاو ‹ رخآلا راكنإل تبت مل ىوعدلا نأ الإ ءامهدنع ةياعسلا

 وأ ناك اًقداص هيلع ةياعسلا يعدي امهنم دحاو لك نأل امهل ىعسي نيرسعم اناك نإو « هسفن ىلع
 رسوملل ىعس ًارسعم رخآلاو . ارسوم امهدحأ ناك نإو « رسعم قتعملا ذإ « هانيب ام ىلع اًبذاك

 الو هنعأربتي الو ةياعسلا هيلع يعدي امنإو «هراسعإل هبحاص ىلع نامضلا يعدي ال هنأل « امهنم

 ةياعسلا نع دبعلل اًنربم نوكيف « هراسيل هبحاص ىلع نامضلا يعدي هنأل « امهنم رسعملل ىعسي
 هنع ربت وهو « هبحاص ىلع هلیحب امهنم دحاو لک نأل ءامهدنع كلذ عيمج يف فوقوم ءالولاو

 بجي لكن نإو « فلحي ركنأ امل هنإف « فلختلا ريدقت ىلع رذعتي مل لتق نإف :ش ( ةياعسلا

 ريدقت ىلع نامضلا بجي مل فلحي هبحاص هقتعأ هنأ دحاو لك داقتعا نم ناك امل : انلق نامضلا

 . هيلإ هلام نأل فيلحت الف « ةياعسلا نيعتت لب « فيلحتلا يف ةدئاف الف « ةياعسلا نيعتف فلحلا

 «هقاتعإب هيلع يبحاص بيصن قتعأ : لوقي امهنم ًالك نأل) :م نيكيرشلل يأ :ش ( امهل ءالولاو) :م

 فلحي نأ دعب هلک اذه نأ ملعت نأ كل يغبني نکلو :ش ( هل هؤالوو ةياعسلاب ېبیصن قتعو « هل هؤالوو

 نامضلاو ‹ نامضلا رخآلا ىلع يعدي امهنم دحاو لك نأل « هبحاص ىوعد ىلع امهنم دحاو لك

 نآل ؛ هيلع ةياعس الف نيرسوم اناك نإ : دمحمو فسوي وب لاقو) :م . هيلع فلحتسيف هلدب حلصي امي

 ( امهدنع ةياعسلا عنمي قتعم ا راسي نأل « هبحاص ىلع نامضلا ىوعدب هتياعس نع ربي امهنم دحاو لك

 هرارقإل تتبث دق ةءاربلاو ‹ رخآلا راكنإل تبثت مل ىوعدلا نأ الإ ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش

 بذاك وأ ناك اًقداص هيلع ةياعسلا يعدي امهنم دحاو لك نأل ءامهل ىعسي نيرسعم اناك نإو هسفن ىلع

 هلاقاذك« اًقداص وأ ناك اًبذاك ءاعستسالا ققحت انقيت انأل - هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( ءانيب ام ىلع

 لاق ءهكولم وأ هبتاكم هنأل هلوق ىلإ ةراشإ وه ليقو« «ةيادهلا »بحاصو يكاكلاو يزارتألا

 . رسعم قتعملا نأل يأ :ش ( رسعم قتعملاذإ ) :م ةعيرشلا جات اذه لئاق تلق : لمكألا

 . دبعلا يأ :ش ( ىعس ارسعم رخآلاو رسوم امهدحأ ناك نإو) :م

 ًاربتي الو ةياعسلا هيلع يعدي اغنإو « هراسعإل هبحاص ىلع نامضلا يعدي ال هنأل « امهنم رسوملل) :م

 يعدي هنأل ‹ امهنم رسعملل ىعسي الو ) :م ءاعستسالا ليوأت ىلع هركذ « ةياعسلا نع يأ :ش ( هنع

 ( امهدنع كلذ عيمج يف فوقوم ءالولاو « ةياعسلا نع دبعلل اًنربم نوكيف « هراسيل هبحاص ىلع نامضلا
 یلع) :م ءالولا ليحي يأ :ش ( هليحي امهنم دحاو لك نأل) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش

 . ءالولا نع ًاربتي هبحاص نع يأ :ش ( هنع ًاربتي وهو هبحاص
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 هذه نالف لخدي مل نإ : نيكيرشلا دحأ لاق ولو . امهدحأ قاتعإ ىلع اقفتي نأ ىلإ اًفوقوم يقبف

 قتع ال مأ لخدأ يردي الو دبعلا ىضمف « رح وهف هلخد نإ : رخآلا لاقو « رح وهف أدغ رادلا
 لاقو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « رخآلا فصنلا يف امهل ىعسو «فصنلا

 نكي الو لوهجم ةياعسلا طوقسب هيلع يضقملا نأل ؛ هتميق عيمج يف ىعسي -هللا همحر- دمحم

 ءيشب يضقي ال هنإف « مهرد فلأ اندحأ ىلع كل هريغل لاق اذإ امك راصف لوهجملا ىلع ءاضقلا

 اذه اذك « ةلاهحلل

 لك نأل كلذو :ش ( امهدحأ قاتعإ ىلع) :م ناكيرشلا يأ :ش ( اقفتي نأ ىلإ اًفوقوم يقبف) :م
 . كلذ دحجي هكيرشو هبحاصل ءالولا نأ معزي امهنم دحاو

 يأ :ش ( رخآلا لاقو رح وهف دغ رادلا هذه نالف لخدي مل نإ : نيكيرشلا دحأ لاق ولو) :م

 فصن يأ :ش ( فصنلا قتع ال مأ لخدآ يردي الو دبعلا ىضمف « رح وهف هلخد نإ ) :م رخآلا كيرشلا

 ‹ ةفينح يبأ دنع اذهو « فصنلا يف) :م نيكيرشلل يأ :ش ( امهل) :م دبعلا يأ :ش ( ىعسو) :م دبعلا

 «« ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا هذه :ش ( هتميق عيمج يف ىعسي : دمحم لاقو « فسوي يبأو

 . «ريبكلا عماجلا» يف امهلوق ركذ امنإو « هيفو دمحمو فسوي يبأ نع ركذي نكلو

 اذإ فصنلا يف ىعسي اغإ فسوي يبأ دنع نأل « ماهبإ فنصملا هركذ اميفف لصألا قاتع يفو

 رذعلا يزارتألا لاقو « ةميقلا فصن يف هل ىعسي رسوم امهدحأ ناك اذإ امأو « نيرسعم اناك

 ةياعسلا عني راسيلا نأ ىلع هيف عيرفتلا يتأيسو < هلوقب اذه دعب كلذ ىلإ راشأ هنأ ةيادهلا بحاصل

 قتعي هنأ ةفينح يبأ لوق ىلعاحورشم ةلأسملا باوج مث« قبس يذلا فالتحخالا ىلع اهعنمي الو

 يبأ لوق يفو . نيرسعم وأ نيرسوم اناك ءاوس نيفصن امهنيب هتميق فصن يف ىعسيو دبعلا فصن
 ‹ ةميقلا فصن يف امهل ىعس نيرسعم اناك نإو « ءيش يف ىعسي الف نيرسوم اناك نإ فسوي

 الو « هتميق عبر يف رسوملل ىعس ارسعم رخآلاو رسوم امهدحأ ناك نإو « عبرلا يف امهنم لكف
 ىعسي نیرسعم اناک نِإو « ةياعس الف نيرسوم اناك نإ دمحم لوق يفو « ءيش يف رسعملل ىعسي
 ةميقلا فصن يف رسوملل ىعس ارسعم رخآلاو ارسوم امهدحأ ناك نإو « ةميقلا عيمج يف امهل

 . ءيش يف رسعملل ىعسي الو

 ءاضقلا نكي الف) :م ىلوملا اذه امأ هنأل :ش ( لوهجم ةياعسلا طوقس يف هيلع يضقملا نأل) :م

 باجيإو قتعملا ريغل ةياعسلا طاقسإ نم هيف ال اًضيأ عيزوتلاب لوقلا نكي الو :ش ( لوهجملا ىلع
 دحاو لك دهش نيدبعك ناكف ثنحلاب هبحاص ىلع دهش امهنم دحاو لك نألو « قتعملل ةياعسلا

 رظنو « انهاذكف « نيرسعم اناكاذإ ةميقلا عيمج يف ىعسي مث « قاتعإلاب رخآلا ىلع امهنم
 يضقي ال هنإف ‹ مهرد فل اندحأ ىلع كل هريغل لاق اذإ امك راصف) :م هلوقب دمحم هلاق ال فنصلملا

 . ( اذه اذك « ةلاهجلل ءيشب
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 فصنلا طوقسب نقيتلا عمو « نيقيب ثناح امهدحأ نأل « ةياعسلا فصن طوقسب انقيت انأ امهلو

 هنيعب ال هيدبع دحأ قتعأ اذإ امك « عيزوتلاو عويشلاب عفترت ةلاهجلاو لكلا بوجوب يضقي فيك

 ال وأ ةياعسلا عنمي له راسيلا نأ ىلع هيف عيرفتلا يتأيسو نايبلا وأ ركذتلا لبق تامو هيسنو هنيع وأ

 قتعي مل هنيعب امهدحأل امهنم دحاو لك نيدبع ىلع افلح ولو « قبس يذلا فالتخالا ىلع اهعنمي

 عنتماف ‹ ةلاهجلا تشحافتف هل ىضقملا كلذكو « لوهجم قتعلاب هيلع يضمقملا نأل « امهنم دحاو

 اذإو . لوهجملا مولعملا بلغف « مولعم هب يضقملا اذكو هيلع يضقملا دحاولا دبعلا يفو « ءاضقلا

 رم ام ىلع قاتعإ هؤارشو هبيرق صقش كلم هنأل « بألا بيصن قتع امهدحأ نبا نالجرلا ىرتشا

 وهو :ش ( ةياعسلا فصن طوقسب انقيت انأ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م

 :ش ( لكلا بوجوب يضقي فيك فصنلا طوقسب نقيتلا عمو « نيقيب ثناح امهدحأ نأل) :م قتعلل تبثم

 «لوهجم هيلع يضقملا نأل « لوق نع باوج اذه :ش ( عويشلاب عفترت ةلاهجلاو) :م اًملظ نوكي هنأل

 «هعيزوتبو يأ :ش ( عيزوتلاو) :م قتع يذلا فصنلا عويشب يأ « عويشلاب عفترت ةلاهجلا نأ هريرقتو
 :ش ( هنيعب ال هيدبع دحأ قتعأ اذإ امك) :م اهيف ةلاهج الو « نايلوملا هيلع يضقملا ريصي عيزوتلاب نأل

 ( هيسنو ) :م هنيعو رح امهدحأ لاق ول يأ :ش ( هنيع وأ) :م هنيعي ملو « رح امهدحأ هيدبعل لاق نأب

 ‹ هفصن امهنم دحاو لك نم قتعي هنإف :ش ( نايبلا وأ ركذتلا لبق تامو) :م هنيع يذلا يسن يأ :ش

 ماقي ثراولا لوق يفو « امهنيب عرفي لوق يف يعفاشلا دنعو « هفصن يف امهنم دحاو لك ىعسيو

 . هجولا اذه يف يأ :ش ( هيف عيرفتلا يتأيسو) :م حصألا وهو « نايبلا يف هماقم

 ال راسيلا نأ وهو :ش ( قبس يذلا فالتخالا ىلع اهعنمي ال وأ ةياعسلا عنمي له راسيلا نأ ىلع) :م

 ةلأسملا باوج مث انلوقب بيرق نع اهانركذ هتروصو « عنيامهدنعو ةفينح يبأ دنع ةياعسلا عني

 . عجاريلفاحورشم

 دحاو لكل ناك اذإ ينعي :ش (هنيعب امهدحأل امهنم دحاو لك نيدبع قتع ىلع افلح ولو) :م

 ىضمف لخدي مل نإ رخآلا لاقو « رح يدبعف ادغ رادلا نالف لخد نإ لاقف « ةدح ىلع دبع امهنم

 :م اًعيمج مهلوق يف نيدبعلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو قتعب مل ) :م همدعو لوخدلا ردي ملو دغلا

 تشحافتف لوهجم دبعلا وهو هل ىضقملا اذكف « لوهجم قتعلاب) :م ىلوملا وهو :ش ( هيلع يضقملا نأل)

 . ةلاهجلا شحافتل :ش ( ءاضقلا عنتماف ةلاهجلا

 :ش ( هب يضقملا اذكو ‹ مولعم هيلع يضقملا) :م هيلع يضقملا نينثا نيب :ش ( دحاولا دبعلا يفو) :م

 :ش ( لوهجملا مولعملا بلغف) :م ةلاحم ال ثناح امهدحأ نآل :ش ( مولعم) :م دبعلا فصن قتع وهو

 صقش كلم هنأل « بألا بيصن قتع امهدحأ نبا نالجرلا ىرتشا اذإو) :م لوهجعملا نم رثكأ مولعملا نأل

 محراذ كلم نم لصف يف :ش ( رم ام ىلع قاتعإ هؤارشو ) :م هنبا فصن كلم بألا يأ :ش ( هبيرق

 . مرحم
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 ءاش نإ رايخل اب كيرشلاو هاثروأ اذإ اذكو ملعي مل وأ هكيرش نبا هنأ رخآلا ملع هيلع نامض الو
 نمضي ءارشلا يف الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « دبعلا ىعستسا ءاش نإو هبيصن قتعأ

 ىلعو « هيبأ كيرشل هتميق فصن يف نبالا ىعس ارسعم ناك نإو رسوم ناك نإ هتميق فصن بألا
 دق امهدحأو نالجر هارتشا اذإ فالخلا اذه ىلعو « ةيصو وأ ةقدص وأ ةبهب هاكلم اذإ فالخلا اذه

 ‹ قاتعإ بيرقلا ءارش نأل « قاتعإلاب هبحاص بيصتن لطبأ هنآ امهل «هفصن ىرتشا نإ هقتعب فلح

 الف هبيصن داسفإب ىضر هنأ هلو ‹ هبيصن امهدحأ قتعأف نييبنجأ نيب دبعلا ناك اذإ امك اذه راصو

 وه اميف هکر اش هنآ كلذ ةلالدو « اًحيرص هبيصن قاتعإب هل نذأ ناک اذإ امك « هنمضي

 ملع ) :م ءاوس هعم هارتشا يذلا هكيرشل بألا ىلع نامض ال يأ « رخآلل :ش ( هيلع نامض الو) :م

 ‹ ةلالدلاب يضر هنم ناكف « ءارشلا يهو قتعلا هتلع :ش ( رشاب هنأل ملعي مل وأ هكيرش نبا هنآ رخآلا

 . احيرص راصف يضر اذإ امك

 كلذكو « نبالا يأ :ش ( هاثروأ اذإ) :م بألا بيصن قتعأ كلذكو يأ :ش ( كلذكو) :م

 :ش ( دبعلا ىعستسا ءاش نإو ‹ هبيصن قتعأ ءاش نإ رايخلاب كيرشلاو) :م ةبهلاو ةيصولاو ةقدصلا مكح
 يبأ دنع) :م روكذملا مكحلا اذهو يأ :ش ( اذهو) م ًارسعم وأ رسوم هيلع قتع يذلا ناك ءاوس

 . ( ةفينح

 يأ :ش ( هتميق فصن بألا نمضي ءارشلا يف) :مدمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو) :م

 كيرشل هتميق فصن يف نبالا ىعس ارسعم ناك نإو رسوم ) :م بألا يأ :ش ( ناك نإ) :م نبأالا ةميق

 اذإ يأ :ش ( هاكلم اذإ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو « هيبأ

 هب قدصت نأب :ش ( ةقدص وأ) :م لجرامهل هبهو نأب يأ :ش ( ةبهب) :م هنبا رخآلاو بألا كلم
 نالجر هارتشا اذإ فالخلا اذه ىلعو) :م امهل صخش هب ىصوأ نأب :ش ( ةيصو وأ) :م امهيلع صخش

 هنأل « فصنلاب ديق :ش ( هفصن ىرتشا نإ هقتعب فلح دق) :م امهدحأ نأ لاح لاو يأ :ش ( امهدحأو

 . طرشلا مدعل فصنلا ءارشب قتعي ال هارتشا نإ هقتعب فلح اذإ

 هبحاص بيصن لطبأ) :م بألا يأ :ش ( هنأ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل) :م
 امهنيب اكر تشم ينعي :ش ( نييبنجأ نيب دبعلا ناك اذإ ا.ك اذه راصو قاتعإ بيرقلا ءارش نأل « قاتعإلاب

 هبحاصل نمضيف امهدنع أزجتي ال قاتعإلا نأل ‹« رخآلا بيصن ينعي :ش ( هبيصن امهدحأ قتعأف) :م

 . ىعسي دبعلاف الإو « رسوم ناك نإ هبيصن ةميق
 الف) :م ىضرلا عم ناودع الو :ش ( هبيصن داسفإب يضر هتآ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) :م

 (اًحيرص هبیصن قاتعإب) :م هکیرشل يأ :ش ( هل نذ ناک اذإ امک) :م هبحاص نمضي الف يأ :ش (هنمضي

 :م هلوقب نيهجولا يف ةاواسملا هجو فنصملا نيب مث « نمضي ال هقتعأف كبيصن قتعأ هل لاق نب :ش

 وه اميف هكراش) :م كيرشلا نأ يأ :ش ( هنآ) :م هبيصن داسفإب ىضرلا ةلالد يأ :ش ( كلذ ةلالدو)
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 اذهو « اندنع ةرافكلا ةدهع نع هب جرخي ىتح قاتعإ بيرقلا ءارش نأل « ءارشلا وهو قتعلا ةلع

 فلتخي الو ءاضرلاب طقسيف راسعإلاو راسيلاب فلتخي ىتح امهلوق رهاظ يف داسفإ نامض

 لاق اذإ امك « ببسلا ىلع رادي مكحلا نأل ؛ هنع ةياورلا رهاظ وهو « همدعو ملعلا نيب باوجلا
 مث هفصن ىرتشاف يبنجألا أدب نإو « هكلمب رمآلا ملعي الو « رمآلل كولم وهو ماعطلا اذه لك هريغل

 یرتشا

 ةدهع نع) :م بيرقلا ءارشب يأ :ش ( هب جرخي ىتح قاتعإ بيرقلا ءارش نأل « ءارشلا وهو « قتعلا ةلع

 هيف - هرخآ ىلإ . . هکراش هنأل - هلوق : يزارتألا لاقو « يعفاشلل اًقالخ :ش ( اندنع يتلا ةرافكلا

 فاضي مكحلاو « هتلع ءارشلا نوكيف « قتعلا ةلع كلملاو كلما ةلع بيرقلا ءارش نأل ‹« حماست

 . اهدوقو ةبادلا قوس يف امك ةلعلا ةلع ىلإ

 هيلإ راشأ « راسيلاب فلتخي ال كلمتلا نامضو ‹ كلمت نامض ال :ش ( داسفإ نامض اذهو) :م

 رشاب ثيح دجو دقو ىضرلاب طقسيف راسعإلاو راسيلاب نامضلا يأ - فلتخي ىتح - هلوقب
 نامض امأ مئاق اذهو كلمتلا ىلع ًءانب هنأل ىضرلاب طقسي ال هنإف « كلم ا نامض فالخب ببسلا

 امع ازارتحا رهاظلاب ديق انإو « طقسيف ةيانج هلعف قبي مل يضر الو ‹ ةيانجلا ىلع ءانبف « داسفأإلا
 ثيح كلمتلا نامض هلعج « نمضي قتعأف كبيصن قتعأ : هبحاصل لاق اذإ فسوي يبأ نع يور

 . فالخلا ةقيرط يف ملاعلا نيدلا ءالع فسوي يبأ ةياور ركذ ىضرلاب نامضلا طقسي مل

 طقسم ىضرلا ناك اغنإ لاقي امع اباوج نوكي نأ زوجي داسفإ نامض وهو هلوق : لمكألا لاقو
 دحأ دلوتسا ول امك هب طقسي الف كلمت نامض ناك اذإ امأو داسفإ نامض ناك ول اذإ نامضلل

 . كلمت نامض هنآأل «نامضلا هب طقسي ال هنإف « هنذإب ةيراحلا نيكيرشلا

 فلتخي الو راسعإلاو راسيلاب فلتخي ىتح امهلوق رهاظ يف) :م داسفإ نامض هنأ باوحلا هجوو

 ( هنع ةياورلا رهاظ وهو) :م ملعي ال نأ نيبو هوبأ هنأ ملعي نأ نيب يأ :ش ( همدعو ملعلا نيب باوجلا
 هوبأ هنأب ا0ًاع نكي مل اذإ هنأب هنع دايز نب نسحل ا ةياور نع رهاظلاب زرتحاو « ةفينح يبأ نع يأ :ش

 ناك اذإ يلامألا يف فسوي وبأ ركذ : ريغصلا عماجلا» حرش يف ثيللا وبأ لاقو . اًيضار نوكي ال

 لبق ريغت دق عيبملا نأل « ضقن ءاش نإو « عيبلا زاجأ ءاش نإ رايخلاب وهف هارتشاف ملعي مل كيرشلا
 نأل) :م ضقن وأ زاجأ رايخلاب رخآلا ناك ضبقلا لبق امهدحأ هقتعأف ادبع ايرتشا اذإ امك « ضبقلا

 ‹ ببسلا يف اكراشم هنوك عم رودي نامضلا يف هقح طوقس نأل ينعي :ش ( ببسلا ىلع رادي مكحلا

 . همدعو ملعلاب فلتخي ال كلذو

 مل رومأملا هلكأف :ش ( هكلمب رمآلا ملعي الو رمآلل كولم وهو ماعطلا اذه لك هريغل لاق اذإ امك) م

 أدب نإو) :م رمآلا وهو يصولا ببسب رشاب هنأل هب ضار ريغ ناك نإو < اًنيش نمضي نأ رمآلل نكي

 یرتشا مث) :م لجرلا نبا فصن ىرتشا الجر نأ دارآ نبالا فصن يأ :ش ( هفصن ىرتشاف يبنجألا
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 داسفإب يضر ام هنأل « بألا نمض ءاش نإ رايخلاب يبنجألاف ‹ رسوم وهو رخآلا هفصن بألا
 - ةفينح يبأ دنع اذهو « هدنع هتيلام سابتحال ؛هتميق فصن يف نبالا ىعستسا ءاش نإو « هبيصن

 هتميق فصن بألا نمضيو هل رايخ ال : الاقو «هدنع ةياعسلا عنمي ال قتسعملا راسي نأل -هللا همحر

 يبأ دنع هيلع نامض الف رسوم وهو هنبا فصن ىرتشا نمو . امهدنع ةياعسلا عنمي قتعملا راسي نأل

 الف ‹ هلك كلي نمم هفصن ىرتشا اذإ :هانعمو ًارسوم ناكاذإ نمضي :الاقو -هللا همحر- ةفينح

 وهو مهدحأ ريدف « رفن ةثالث نيب دبعلا ناك اذإو . هانركذ دق هجولاو « هدنع اًئيش هعئابل نمضي

 نمضي الو ربدملا نمضي نأ تكاسللف ءنامضلا اودارأ نإف رسوم وهو رخآلا هقتعأ مث رسوم

 نمض يذلا ثلثلا هنمضي الو ريدم هتميق ثلث قتعملا نمضي نأ ربدمللو «قتعملا

 بألا نمض ءاش نإ راي اب يبنجألاف) :م رسوم بألا نأ لاحلاو يأ :ش ( رسوم وهو رخألا هفصن بألا

 يأ :ش ( ىعستسا ءاش نإو) :م هبيصن داسفإب يضر ام يبنجألا يأ :ش ( هبيصن داسفإب يضر ام هنأل

 اذه يأ :ش ( اذهو) :م نبالا دنع يأ :ش ( هدنع هتيلام سابتحال هتميق فصن يف نبالا) :م يبنجألا

 كلذ ملع دقو ةفينح يب دنع يأ :ش ( هدنع ةياعسلا عنم ال قتعما راسي نأل « ةفينح يبأ دنع) :م مكحلا

 . مدقت اميف

 بألا نمضيو) :م يبنجألل يأ :ش ( هل رايخ ال) :م دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو) :م

 هذه لصاحو . مدقت اميف ًضيأ اذه ملع دقو :ش ( امهدنع ةياعسلا عني قتعملا راسي نأل « هتميق فصن

 مدعل كيرشلا نم دجوي مل ىضرلا نأل اعيمج مهلوق يف ةروصلا هذه يف نمضي بألا نأ ةلأسملا

 . انركذ امك رايخلا يف اوفلتخاو « نامضلا يف اوقفتا دقو « قتعلل هيلع وه اميف بألا عم هتك راشم

 (ارسوم ناك اذإ نمضي :الاقو ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف رسوم وهو هنبا فصن ىرتشا نمو) :م

 ىرتشا اذإ هانعمو) :م هلوقب فنصملا اهحضوأو « «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا هذهو :ش

 ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع اًتيش هعئابل نمضي الف ) :م نبالا لك يأ :ش ( هلك كلي نم هفصن

 هبحاص بيصن لطبأ هنأل نمضي امهدنعو « قتعلا ةلع وه اميف هتكراشمل هبيصن دانسإب ىضر هنأل

 تكاسلل نمضي نيكيرشلا دحأ بيصن ىرتشا اذإ هنأل « هلك كلي نم هلوقب ديقو « قاتعإلاب
 نإ هلو ‹« لطبأ هنأ امهلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانركذ دق هجولاو) :م ةمدقتملا ةلأسملا يف امك قافتالاب

 هقتعأ مث ) :م رسوم هنأ لاحخلاو يأ :ش (رسوم وهو مهدحأ ربدف ءرفن ةثالث نيب دبعلا ناك اذإو) :م يضر

 ريمضب اودارأ لاق اغإ :ش ( نامضلا اودارأ نإف) م . رسوم هنأ لاحلاو يأ :ش (رسوم وهو رخآلا

 تكاسلا الإ نامضلا ديري الو « نامضلا ديري ال قتعملا نأل اذهو « بيلغتلا ليبس ىلع عمحلا

 ( ربدمللو « قتعملا نمضي الو) :م ءابلا رسكب :ش ( ربدملا نمضي نأ تكاسللف) :م ءابلا رسكب ربدملاو

 :م ًاربدم هنوك لاح دبعلا ةميق ثلث يأ :ش ( اربدم هتميق ثلث قتعملا نمضي نأ ) :م ءابلا رسكب :ش
 اذإ دبعلا ةميق نأ كلذ نايب :ش ( نمض يذلا ثلثلا) :م قتعملا نمضي الو يأ :ش ( هنمضي الو)

 كلث ربدملا ةميق نأ كلذو « ةتس قتعملا نمضي نأ تكاسللف ًالثمامهو نيرشعو ةعبس تناك
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 رسوم هبكيرشل هتميق يثلث نمضيو ةرم لوأ هربد يذلل هلك دبعلا : الاقو . ةفينح يبآ دنع اذهو
 ؛ قاتعإلاك امهل اًنالخ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ًأزجتي ريبدتلا نأ اذه لصأو .ارسعم وأ ناک

 هب ًاربتعم نوکیف « هبعش نم ةبعش هنأل
 « طقف ةتسلا كلت قتعمللف ربدملا ةميق ىلع اعقاو فالتإلا ناكف « ةعست تفلت ريبدتلاف « نقلا ةميق
 . اهايإ هنمضي يتلا ةتسلا كلت عم تكاسلا بيصن يه يتلا ةعستلا نمضيو

 نيب دبعلا نأ ملعا : هلوقب ةفينح يبأ بهذم يزارتألا حضوأ :ش ( ةفينح يبآ دنع اذهو) :م
 اق هتميق ثلث ربدملا نمضي نأ تكاسلل ناك ناربدم امهو « رخآلا هقتعأو مهدحأ هربد اذإ ةثالث
 ول هنأل قتعملا نمضي نأ هل سيلو « «يفاكلا» يف مكاحلا هيلع صن . دبعلا ىلع ربدملا هب عجريو
 نمضي اغإ ء ربدملا ىوس كلملل لباقب سيل ءابلا حتفب ربدملاو نامضلاب هل كلملا ناك هنمض
 ةيلامو « هنمضيف هريبدت دسفأ هنأل هيف دبعلا ىعستسا ءاش نإو « رسوم ناك اذإ ربدملا تكاسلا
 . ريبدتلا نود دبعلا ءاعستسا ربدمللف ارسعم قتعملا ناك اذإ امأ  هيعستسيف دبعلا دنع بستحا دبعلا

 قتعملا ىلع عجري نأ ربدملل سيلو « ريغصلا عماجلا » حرش يف ثيللا وب هيقغلا هلاق اذك
 هنأل كلذو هجو نود هجو نم تباث ثلثلا كلذ ىف ربدملا كلم نأل « تكاسلل نمض يذلا ثلثلاب
 يف رهظي مل كلذ ناك املف « كلما هب تبثي نامضلا ءادأ ىلإ رظنلابف  نامضلا ءادأب ادنتسم تبث
 نإف قتعملل ثلثلاو « ربدملل ءالولا ثلث ناك ربدملا نيمضت راتخا اذإ تكاسلا مث « نيمضتلا قح
 . ةفينح يبأ لوق هلك اذهو « هيقفلا حرص هبو «اًنالثأ مهنيب ءالولا ناك دبعلا ةياعس راتحخا

 قتعلاو « هل اريدم لك راص مهدحأ هربد ال ينعي :ش ( ةرم لوأ هربد يذلل هلك دبعلا :الاقو) :م

 هتميق يشلث) :م ربدملا يأ :ش ( نمضيو) :مامهدنع قاتعإلاك ًازجتيال امهدنع رييدتلا نأل لطاب
 ناك وأ يأ :ش ( رسعم وأ) :م ربدملا يأ :ِش ( ناك ارسوم) :م ءاوس تكاسلاو قتعملا :ش ( هيكيرشل
 ال قتعملا نأ وهو « فرح يف ريبدتلاو قتعلا نيب قرفلا عقي اغإو  ربدملل هلك ءالولاو « ارسعم
 . اًرسعم ناك اذإ نمضي

 راصف هتمدخ كله هنأل « هلك كلم دقف هربد امل هنأل ًارسعم ناك نإو « نمضي ريبدتلا يفو
 نيلجر نيب ةيراجك رسيلاو رسعلا هيف ىوتسا لدبلاب ناك اذإ نامضلاو لدبلاب نامضلا بوجو
 ناك اًرسوم اهرقع فصنو « اهتميق فصن نمضيف هدلو مأ تراص امهدحأ هاعداف « دلوب تءاج
 ال هنأل كلمت نامض ال فالتإ نامض هنإف « قاتعإلا نامض فالخب اهعاتمتساو ارسعم وأ
 . دبعلا ىعس اريقف ناك نإو نمض اًينغ ناك نإو « رسيلاو رسعلاب فلتخاف نامضلاب لدبلا لصحي

 هنإف :ش ( قاتعإلاك امهل اًالخ ةفينح يبأ دنع ًأزجني ريبدتلا نأ) :م فالخلا :ش ( اذه لصأو) :م
 قاتعإلا بعش نم يأ :ش ( هبعش نم ةبعش) :م ريبدتلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م امهل اًقالخ هدنع أزجتي

 . قاتعإلا أزجتي امك ًأزجتي ينعي قاتعإلاب يأ :ش ( هب اربتعم نوکیف) :م
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 امهنم دحاو لكلف « نيرخآلا بيصن ريبدتلاب دسفأ دقو « هبيصن ىلع رصتقا هدنع اًنْزحتم ناك الو

 نأل؛ هلاح ىلع هكرتي وأ دبعلا ىعستسي وأ ربدملا نمضي وأ «بتاكي وأ قتعي ي وأ ‹ هبيصن ربدي نأ

 ‹ رم ام ىلع ةبهو اعيب هب عافتنالا قیرط هيلع دس ثیح هکیرش داسفإب ادساف هکلم ىلع قاب هبیصن

 ريبدت نامضل اًس تكاسلل هجوتف هريغ رايتخا طقسو هيف هقح نيعت قتعلا امهدحأ راتخا اذإف

 لصألا وه ذإ ةضواعم نامض نامضلا نوكيل ربدملا نمضي نأ هل نأ ريغ « قتعملا اذه قاتعإو ربدملا

 نم لقنلل ًالباق هنوكل ريبدتلا يف كلذ نكمأو ءانلصأ ىلع ةضواعم نامض بصغلا لعج ىتح

 كلذ نكي الو ريبدتلا تقو كلم ىلإ كلم

 ( هبيصن ىلع رصتقا) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع اًنزجتم) :م ريبدتلا يأ :ش ( ناك ال و) :م

 :م تكاسلاو قتعملا امهو :ش ( نيرخآلا بيصن ريبدتلاب دسفأ دقو) :م ربدملا بيصن ىلع يأ :ش

 ىعستسي وأ) :م ءابلا رسكب :ش ( ربدملا نمضي وأ بتاكي وأ تسعي وأ هبيصن ربدي نأ امهنم دحاو لكلف)

 ( ادساف هكلم ىلع قاب) :م نيرخآلا نم دحاو لك بيصن يأ :ش ( هبيصن نأل هلاح ىلع هك رتي وأ دبعلا

 ربدملا كيرشلاب دارأو « امهنم دحاو لك كيرش يأ :ش ( هكيرش داسفإب) :م اًدساف هنوك لاح يأ :ش

 ي ش ( هب عافتنالا قيرط ) :مامهنم دحاو لك ىلع ربدملا دس ثيح يأ :ش ( هيلع دس ثيح) :م

 ثيح نم كلذكو « ةبهلا ثيح نم يأ :ش ( ةبهو ) :م عيبلا ثيح نم يأ :ش ( اًعيب ) :م دبعلاب

 داسفاإب هيلع زئاج قتعلا نأل « هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( رم ام ىلع) :م راهمإلاو ةقدصلاو « ةيصولا

 . بابلا اذه نم ةيناثلا ةلأسملا يف هركذو « كلذ وحنو ةبهلاو عيبلا هيلع عنتما ثيح هبيصن

 (هيف هقح نيعت قتعلا) :م تكاسلاو قتعملاامهو نيرخألا دحأ يأ :ش ( امهدحأ راتخا اذإف) : م

 يأ :ش ( هریغ رایتخا طقسو) :م هدنع اًتزجتم هنوكل هكلم ةفداصمل هنم دقف ينعي قتعلا يف يأ :ش

 امهرسفو : :ش ( نامضل اًببس تکاسلل هجوتف) :م اهریغو نيمضتلاو ةباتكلاو ةياعسلا نم قتعلا ريغ

 ( هل نآ ريغ) :م نامضلا ببس امهنم دحاو لك نأ ينعي :ش ( قتعما اذه قاتعإو « ربدملا ريبدت) :م هلوقب

 نامض يأ :ش ( لصألا وه ذإ ةضواعم نامض نامضلا نوكيل ربدملا نمضي نأ) :م تكاسلل يأ :ش

 نوكي الو نماضلل اكلم نومضملا ريصي نأ يضتقي نامضلا نأل « نامضلا ىف لصألا وه ةضواعملا

 . ةضواعم نامض ربدملا نامضو فالتإو <« ةيانجلا نامض يف ال ةضواعملا نامض يف الإ كلذ

 نأ ىلع ليلدلا يف يناشاكلا لاقو :ش ( انلصأ ىلع ةضواعم نامض بصغلا لعج ىتح) :م

 نامضلاب هرارقإ عم اًضيأ حصي بصغلاب هرارقإ نأ يهو « نوذأملا ةلأسم : ةضواعم نامض بصغلا

 عم بصخلا يف ةضواعم نامض تانامضلا يف لصألا ناك اذإو « قتعلا دعب ام ىلإ رخؤم فالتإل

 ةرورضل الإ ةيانجلا نامض يأ «لصألا اذه كرتي الف ىلوأ عورشم وهو قاتعإلا يفف ناودع هنأ

 هنوكل) :م ريبدتلا نامض يف يأ :ش ( ريبدتلا يف) :م ةضواعم ا نامض يأ :ش ( كلذ نكمأو) :م زجعلا

 يف) :م كلم ىلإ كلم نم لقنلا يأ :ش ( كلذ نكمب الو « ريبدتلا تقو كلم ىلإ كلم نم لقنلل ًالباق
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 هخسفب بتاكملا اضر نم دبالو نيلصألا فالتخا ىلع رح وأ بتاكم كلذ دنع هنأل « قاتعإلا يف
 دسفأ هنأل ؛ اربدم هتميق ثلث قتعملا نمضي نأ ربدملل مث « ربدملا نمضي اذهلف « لاقتنالا لبقي ىتح

 اًنَق هتميق اثلث ربدملا ةميقو فلتملا ةميقب ردقتي نامضلاو « اربدم هبيصن هيلع

 دنع هنأل « خسنلا ضعب يفو :ش (رح وأ بتاكم ) :مقاتعإلا دنع يأ :ش ( كلذ دنع هنأل « قاتعإلا
 « ةفينح يبأ دنع بتاكم دبعلا ضعب قتعي نأ ينعي :ش ( نيلصألا فالتخا ىلع) :م ربدم كلذ
 . نيد هيلع رح امهدنعو

 - نيلصألا فالتخا ىلع رح وأ بتاكم - هلوق - فنصملا نبا - نيدلا لالج مامإلا لاقو
 الو بتاكمب سيل قاتعإلا دنع هنأل « ةجيتن :ش ( بتاكملا اضر نم دب الو) :م هلوق اذكو ميقتسم ريغ

 ال هنأ الإ بتاكملا ةلزن ناك نإو « ةفينح يبأ دنع يعستسملاو قاتعإلا دعب كلذك ريصي اغإو ٠ رح
 : لمكألا لاقو . ربدم كلذ دنع هنأل : لاقي نأ حيحصلا اغإ « خسافقلاب الو زجحلاب خسفني

 اذه يف ءيجيس ام ىلع كلذك نايبلا قح هيف نأ امك « بتاكملا ةلزنب ءاعستسالا قح تكاسلل
 نم دحاو لك يف باجيإلا نايب قح ىلوملل نأل « لخادلاو جراخلاو تباثلا ةلأسم يف باتكلا
 تباثلا ناف « هجو نم دبع « هجو نم ارح امهنم الك ناک نایبلا قح هل ماد امف « جراخلاو تباثلا
 | ١ . بتاكمل ا ةلزنم ناك ربدملا يف ةياعسلا قح هل ماد ام انه اذكف « بتاكملاك

 ىضتقم خسفنت اغإو « راهظلا ةرافك لصف يف مدقت دقف خسفلا لبقت ةباتكلا نأ امأو
 ( اذهلف لاقتنالا لبقي ىتح هخسفب) :م بتاكم لا اضر نم دب الو « يضارتلاب خسفنت اذكف «قاتعإلا
 نمضي يأ :ش ( ربادملا نمضي) :م لاقتنالل لباق ريغ قاتعإلا دنع ربدملا نوك لجألف يأ :ش
 . ءابلا رسكب ربدملا تكاسلل

 :م قتعملا نأل يأ :ش ( هنأل اربدم) :م هنوك لاح :ش ( هتميق ثلث قتعملا نمضي نأ ربدملل مث) :م

 نامضلاو) :م هبيصن دارأ :ش ( ربدم) :م هنوك لاح :ش ( هبيصن) :م ربدملا ىلع يأ :ش ( هيلع دسفأ)
 :ش ( انف هتميق اثلث ربدملا ةميقو) :م كلذ مزلي فلتأ ام هتميق ناك امهنم ينعي :ش ( فلتملا ةميقب ردقتي

 يفو - نمض يذلا ثلثلا قتعملا نمضي الو - هلوق دنع كلذ نايب رم دقو . اتق هنوك ثيح نم يأ
 ىلع كولمملاب عفتني هنأل ٠ نقلا ةميق فصن هتميق : يخلبلا لاق « خياشملل اًقالتخا ربدملا ةميق
 . «لزاونلا» يف اذک « قاب هنیعب عافتنالاو « تئاف هلدبب عافتنالاف « هلدببو هنیعب نیهجو

 مامإلاركذو « ديدس ريغاذه :ديهشلا ردصلا لاقو « نقلا ةميق مامت : مهضعب لاقو

 . رم دقو « هتمیق اًنالث هتمیق هدئاوف» يف يدعسلا

 ‹نظلاو يرحتلا ثيح نم هرمع ةدم وه مدختسي مك رظني ةمدخلا ةميق هتميق : مهضعب لاقو
 هعيب اوزوج ول ءاملعلا يأ ةربخلا لهأ نع لأسي : ليقو «٠ ىرغصلا ىواتفلاو» «ةمتتلا» يف اذك
 هيلإو « ريبدتلاب توفت يتلا عفانملا تناك ام موقي : ليقو . اولاق ام بجي ربدملا اذه يرتشا مكب
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 اذهو « ادنتسم تبث هكلم نأل ؛ تكاسلا ةهج نم نامضلاب هكلم ةميَق هنمضي الو «اولاق ام ىلع

 ربدملل هاثلث « اًتالثأ ربدملاو قتعملا نيب ءالولاو نيمضتلا قح يف رهظي الف هجو نود هجو نم تباث

 اًئزجتم ريبدتلا نكي مل اذإو « رادقملا اذه ىلع امهكلم ىلع قتع دبعلا نأل ؛ قتعملل ثلثلاو

 انیب امل هکیرش بیصن دسفآ دقو « ربدملل اًربدم هلک راص امهدنع

 دمحم راشأو . ءيش بتاكمل ا ةميق ةفرعم يف نيمدقتملا نم لقني ملو بتكلا ضعب يف دمحم راشأ

 نوكي نأ يغبني ليقو « هرادقمب نيب ملو «نقلا ةميق نم لقأ هتميق نأ ىلإ عماج لا تايانج يف

 . نقلا ةميق ثلث دلولا مأ ةميق فصنلا

 ملعلا لهآ لثس ليقو . اهرمع ةدم مدختست مكب رظني خياشملا ضعب لاق ول «ةريخذلا» يفو

 . رادقملا كلذ بجيف ىرتشت مكب اهعيب اوزوج ول ءاملعلا نأ

 نأ ىلإ ةراشإ : يكاكلا لاقو . هانيب يذلا خياشملا فالتحخا ىلإ ةراشإ :ش ( اولاق ام ىلع) :م

 :م ثلثلا وه :ش ( نامضلاب هكلم ةميق) :م قتعملا ربدملا نمضي الو يأ :ش ( هنمضي الو) :م اًفالخ هيف

 تباث وهو) :م ريبدتلا تقو ىلإ :ش ( ادنتسم تبث) :م ربدملا كلم يأ :ش ( هكلم نأل تكاسلا ةهج نم)

 ىلإ رظني هجو نم تباثب سيل يأ :ش ( هجو نود) :م نامضلا ءادأ لاح ىلإ رظني يأ :ش ( هجو نم

 . قتعملا نيمضت قح يف يأ :ش ( نيمضتلا قح يف رهظي الف) :م ريبدتلا لاح

 رسوم وهو «نيكيرشلا دحأ قتتعأ اذإ اولاق اب لكشي هجو نود هجو نم تباث هلوق : لیق ناف

 قتعملا : انلق « امهفلاث دبعلا نأ عم تكاسلا نمض اجب دبعلا ىلع عجري مث نامضلا قتعملا يدؤي

 دري : ليقو . هماقم ماق نماذكف « ءاعستسالا ةيالو كيرشللو كيرشلا ماقم ماق نامضلا ءادأب

 نإو « يناثلا ىلع عجري ثيح بصاخلا هنمضو « بصاغلا بصاغ دي يف ربدملا كله ولام هيلع

 . ادنتسم تبث هکلم ناک

 بصاغ نمضي نأ كلامللو ةلوليحلا نامض يف كلاما ماقم ماق بصاخلا نأب : بيجأ

 ال قتعلا نأل « ربدملا ةبصعو قتعملا نيب يأ « ءابلا رسكب :ش ( ربدملاو قتعملا نيب ءالولاو ) :م

 قتعملل كلثلاو ربدملل) :م ءالولا الث يأ :ش ( ءاثلث ءاًئالثأ) :م هالوم توم دعب الإ ربدملل لصحي

 نم هكلم ةهج نم ثلثلا هيلع قتع ربدملا نأل :ش ( رادقملا اذه ىلع امهكلم ىلع قتع دبعلا نأل

 راتخا اذإ امأ « ربدملا نيمضت تكاسلا راتخا اذإ اذهو « لصألا ىف هبيصن رخآلا ثلثلاو تكاسلا

 . ثلثلا مهنم دحاو لكل اًنالثأ اعيمج مهنيب ءالولاف دبعلا ةياعس

 :م ءابلا حتفب :ش ( اربدم) :م دبعلا لك يأ :ش ( هلك راص امهدنع اًئزجتم ريبدتلا نكي مل اذإو) :م

 هلوق دنع هب دارأ :ش ( انيب ال هكيرش بيصن دسفأ دقف) :م ربدملا ةبصعب يأ « ءابلا رسكب :ش ( ربدملل)

 ارسعم وأ ناك اًرسوم هكيرشل هتميق يثلث نمضيو « ةرم لوأ هربد يذلا دبعلا بيرق نع ىضم اميف
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 هنأل قاتعإلا فالخب « داليتسالا هبشأف كلمت نامض هنأل « راسعإلاو راسيلاب فلتخي الو .هنمضيف

 امهدحأ معز نيلجر نيب ةيراج تناك اذإو :لاق . رهاظ اذهو ريدملل هلك ءالولاو « ةيانج نامض

 « ةفينح يبأ دنع ركنملل مدخت اًمويو اًموي ةقوقرم يهف رخآلا كلذ ركنأو « هبحاصل دلو مأ اًضيأ
 هنأ امهل . اهيلع ليبس الو ةرح نوكت مث اهتميق فصن يف ةيراحلا ىعستسا ركنملا ءاش نإ : الاقو

 عئابلا ىلع يرتشملا رقأ اذإ امك راصف اهدلوتسا هنأك هيلع رقملا رارقإ بلقنا هبحاص هقدصي مل امل

 همعز ىلع ركنملا بيصنو ةمدخلا عنتمتف ءاذه مكح اذك قتعأ هنأك لعجي عيبلا لبق عيبملا قتعأ هنأ

 تملسأ اذإ ينارصنلا دلو مأك ةياعسلاب قاتعإلا ىلإ جرخيف مكحلا يف

 (راسعإلاو راسيلاب) :م نامضلا يأ :ش ( فلتخي الو) :م هيكيرش بيصن نمضيف يأ :ش ( هنمضيف) :م
 نامض) :م نامضلا اذه نأل يأ :ش ( هنأل) :م ارسعم وأ رسوم ناك ءاوس اًقلطم نمضي ينعي :ش
 « نينثا نيب ةيراج تناك نإف « داليتسالا نامض نامضلا اذه هبشأف يأ :ش ( داليتسالا هبشأف كلمت
 . هکیرشل اهتمیق'نمضیو « هنم هبسن تبثی امهدحأ هاعداف دلوب تءاجف

 ربدملل هلك ءالولاو ةيانج نامض هنأل) :م قاتعإلا نامض فالخب يأ :ش ( قاتعإلا فالخب) :م

 راسيلاب ةيانحلا نامض مهلوق نأب ضرتعاو « راسعإلاو راسيلاب فلتختف :ش ( رهاظ الهو
 ًالثم ناسنإ ةرج رسك نأب دودرم لوألاو « قاتعإلاب ةيانجلا وأ ةيانجلا نامض قلطم معتدرأ راسعإلاو
 . مكحت يناثلاو . ارسعم وأ ناك رسوم نامضلا هيلع بجي هنإف « هكالمأ نم اكلم فلتأ وأ

 اًينغ ناك نإ هبيصن قتعي لجرلا يف هيب هلوقب هتوبثل عوفدم مكحلاو يناثلا دارم ا نأب : بيجأو
 فالح ىلع نوكيف « هريغ هيلع ساقي الف « رخآلا ةصح يف دبعلا ىعس أريقف ناك نإو . نمض
 . خسنلا نم ريثك يف :ش (لاق) :م ظفل سيلو «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش (لاق) :م سايقلا

 يهف رخآلا كلذ ركنأو  هبحاصل دلو مأ اًضيأ امهدحأ معز نيلجر نيب ةيراج تناك اذإو) م

 اهيلع رقملل نوكي نأو « اًموي ةمدخلا اهنع عفري نأ اًموي ةقوقرم اهنوك نم دارملا :ش ( اموي ةقوقرم
 يف خياشملا فلتخاو : يكاكلا لاق :ش ( ةفينح يبأ دنع ركنملل مدخت امويو ) :م ءاعستسالاب ليبس
 . مدخت ال اهن حيحصلاو « امهدنع مدخت له ركنملل ةمدخلا

 :ش ( اهيلع ليبس الو « ةرح نوكت مث « اهتم يق فصن يف ةبراج لا ىعستسا ركنملا ءاش نإ :الاقو) :م
 ملال :م رقملا يأ :ش ( هنأ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل) :م ءاعستسالاب رقملل ينعي
 مکح :ش ( راصف اهدلوتسا هنأک) :م راصف هسفن ىلع يأ :ش ( هيلع رقملا رارقإ بلقنا هبحاص هقدصي
 لثم :ش ( اذه مكح اذك قتعأ هنأك لعجب عيبلا لبق عيبملا قتعأ هنآ عئابلا ىلع يرتشملا رقآ اذإ امك) :م اذه

 يف همعز ىلع ركنملا بيصنو ) :م همعز يف هريخل دلو مأ اهنأل رقملل:ش ( ةمدخلا عنتمتف) :م كلذ

 نيدلا رفظ ذيملت وهو :ش ( تملسأ اذإ ينارصنلا دلو مأك ةياعسلاب قاتعإلا ىلإ جرخيف « مكحلا
 هبسك اهل نكي مل نإو « اهبسك يف اهتقفنو قوقرم هفصنو « ركنملل اهبسك فصن يف ينانيغرملا
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 فصن هل ناك هبذك ولو ركنملل اهلك ةمدخلا تناك قدص ول رقملا نأ : -هللا همحر- ةفينح يبألو

 ًأربتي هنأل ؛ ءاعستسا الو دهاشلا كيرشلل ةمدخ الو فصنلا وهو هب نقيتملا وه ام تبشيف ةمدخلا

 ‹ بسنلاب رارقإلا نمضتي دلولا ةيمومأب رارقإلاو « نامضلاو داليتسالا ىوعدب كلذ عيمج نع

 اهقتعأف امهنيب دلو مآ تناك نإو « دلوتسملاك رقملا لعجي نأ نكي الف درلاب دتري الو مزال رمأ وهو

 ؟ اهتميق فصن نمضي : الاقو -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع هيلع نامض الف رسوم وهو « امهدحأ

 لئاسملا نم ةدع ينتبت لصاألا اذه ىلعو « امهدنع ةموقتمو هدنع ةموقتم ريغ دلولا مآ ةيلام نأل

 . ىهتنملا ةيافك يف اهاندروأ

 . نيقيب ركنملل ةيراجلا فصن نأل « ركنملا ىلع اهتقفن فصنف

 اهنأل :ش ( ركنملل اهلك ةمدخلا تناك) :م لادلا فيفخعتب :ش ( قدص ول رقم ا نأ ةفينح يبألو) :م

 :ش ( ةمدخللا فصن هل ناك) :م هبذك ولو « رقملا يأ « لاذلا فيفختب :ش ( هبذك ولو) :م هل دلو مأ

 الو) :م اًقوقرم رخآلا فصنلا نوكيو :ش ( فصنلا وهو هب نقيتلا وه ام تبثيف) :م امهنيب ةنق اهنأل

 امأ :ش ( نامضلاو داليتسالا ىوعدب كلذ عيمج نع أربتي هنأل ءاعستسا الو « دهاشلا كيرشلل ةمدخ

 فل همالك يفو « نامضلا ىوعدبف ءاعستسالا نع امأو « داليتسالا ىوعدبف ةمدخلا نع هؤربت

 . یرتام ىلع رشنو

 هنأك « هيلع رقملا رارقإ بلقنا امهلوق نع باوج اذه :ش ( دلولا ةيمومأب رارقإلاو) م
 يأ :ش ( وهو بسنلاب رارقإلا نمضتي) :م دلولا ةيمومأب نيكيرشلا دحأ رارقإلا نأ هريدقت ءاهدلوتسا

 «هب رقملا هبذكو لجرل ريغص بسنب رقأ اذإ لجرلا نأ :ش ( درلاب دتري ال مزال رمأ) :م بسنلاب رارقإلا
 نآ نكي الف) :م درلاب دتري ال بسنلا نأل ‹ حصي ال هسفنل ريغصلا كلذ بسن رقملا كلذ نأ مث

 (رسوم وهو امهدحأ اهقتعأف ) :م نينثا نيب يأ :ش ( امهنيب دلو مآ تناك نإو « دلوتسملاك رقملا لعجي

 . ( ةفينح يبأ دنع هيلع نامض الف) :م رسوم هنأ لاحلاو يأ :ش

 :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةموقتم ريغ دلولا مآ ةيلام نأل « اهتميق فصن نمضي الاقو) :م

 اذه ىلعو) :مامهلوقك ءاهقفلا رئاس لوقو ةلأسملا يف لصألا وه اذهو :ش ( امهدنع ةموقتمو)

 نکلو ‹ دوقفم مويلا «ىهتنملا ةيافك»و :ش ( «ىهتنملا ةيافك» يف اهاندروأ لئاسملا نم ةدع ىنتبت لصألا

 ىعست ال امهدحأ تام اذإ اهنم « بتكلا يف ةروكذم ةروهشم لصألا ىلع ىنتبت يتلا لئاسملا

 ‹« قتعو هنم هبسن تبثي امهدحأ هاعداف كلذ دعب تدلو اذإ اهنمو « ىعست امهدنعو « هدنع رخآلال

 وأ ارسوم ناک نإ هتمیق فصن هکیرشل نمضي امهدنعو « هدنع هکیرشل اًيش هتمیق نم نمضي الو
 هدنع اهنفضي ال هدي يف تتامف بصاغ هبصغ ول اهنمو « ارسعم ناك اذإ فصنلا يف دلولا ىعسي

 ىتح « رحلا يبصلاب نمضي امك بصخلا يف هدنع نمضي تابقرلا يفوك يفو . امهدنع اهنمضيو

 لتقلاب نمضيو « بصغ نامض ال ةيانج نامض هنأل « نمضي اهسرتفاف عبس ىلإ اهبرق ول
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 طقسي ال اهعيب عانتمابو موقتلا ةلالد اذهو « اًمادختساو ةراجإو اًنطو اهب عفتنم اهنآ : امھلوق هجو
 موقتلا ةيآ اذهو « ةياعسلا اهيلع تملسأ اذإ ينارصنلا دلولا مأ نأ ىرت الأ  ربدملا يف امك اهموقت

 ربدملا فالخب « توملا دعب ةياعسلاو عيبلا ةعفنم تاوفل اولاق ام ىلع ةنق اهتميق ثلث اهتميق نأ ريغ

 موقتلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو « نايقابف مادختسالاو ةياعسلا امأ  عيبلا ةعفنم تئافلا نأل

 الو ميرغلل ىعست ال اذهلو هل عبات موقتلل زارحإلاو موقنلل ال بسنلل ةزرحم يهو  زارحإلاب
 ربدملا فالخب « ثراول

 . ةيانج نامض هنأل « قافتالاب

 اهنمو ‹ نمضي امهدنعو < هدنع نمضي مل يرتشملا دي يف تتامف اهملسو اهعاب ول هنأ اهنمو
 دلولا عئابلا ىعداف يرتشملا دنع مألا تتام مث رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف تعيب اذإ ىلبحلا ةمألا نأ
 . نمثلا نم هصخي ام سبحي امهدنعو « هدنع نمثلا عيمج دري نأ هيلعو « حلصي

 :م ءطولا ثيح نم ينعي :ش ( اًنطو اهب عفتنم ) :م دلولا مأ نأ يأ :ش ( اهنأ امهلوق هجو) م

 ثيح نم ينعي :ش ( موقتلا ةلالد اذهو «اًمادختساو ) :م ةراجإلا ثيح نم ينعي :ش ( ةراجإو)

 الإ نوكي ال نيميلا كلمو دقعلا مدعل اهيف نيميلا كلب الإ نوكت ال لاعفألا هذه نأل « مادختسالا
 ىلع ليلد كلذو « عنتم اهعيب نأ لاقي امع باوج اذهو :ش ( اهعيب عانتمابو ) :م موقتم لام يف
 :ش ( ربدملا يف اذك «اهموقت طقسي ال ) :م دلولا مأ عيب يأ - اهعيب عانتمابو - باجأو . موقتلا مدع

 . قبألا عيباذكو « موقتم وهو « هعيب عني هنإف

 «قافتالاب :ش ( ةياعسلا اهيلع تملسأ اذإ ينارصنلا دلو مأ نأ ىرت الأ ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث

 يأ :ش ( ميوقتلا ةيآ ) :م ةياعسلا بوجو يأ :ش ( اذهو ) :م موقتلا يقب اذإ نوكت امنإ ةياعسلاو

 :ش (اولاق ام ىلع ) :م ةنق اهنوك ثيح نم ينعي :ش ( ةنق اهتميق ثلث اهتميق نأ ريغ ) :م ميوقتلا ةمالع

 ال اهنإف « ىلوملا توم يأ :ش ( توملا دعب ةياعسلاو عيبلا ةعفنم تاوفل ) :م انخياشم لاق ام ىلع يأ

 مادختسالاو ةياعسلا امأ « عيبلا ةعفنم هيف تئافلا نأل « ربدملا فالخب ) :م ةثرولل الو ءامرغلل ىعست

 . توي نأ ىلإ هالوم مدخيو ءامرغلل ىعسي هنإف :ش ( نایقابف

 لبق دبعلا نأ ىرت الأ « لومتملل ءانتقالاب :ش ( زارحإلاب موقتلا نأ هللا همحر ةفينح يبألو ) :م

 دصق ىلع هزارحإب الام ريصيو لاب سيل لصألا ىف ىمدآلاو  اًموقتم الام نوكي ال زارحاإلا
 دصقل ال ةعتملا كلم اهل هزارحإ نأ رهظ اهدلوتساو اهنصح اذإف « اًعبت ةعتملا كلم تبثيو لومتلا
 ةزرحم يهو ) :م اًموقتم نوكي الف ًالصأ دلوي ملزارحإلا نأل « ةيلاملا ةفص يف راصف « لومتلا
 لبق موقتلاو ةيلاملل زوجت تناك اهنأ ينعي «بسنلل يأ :ش ( هل عبات موقتلل زارحإلاو موقتلل ال بسنلل
 ناك هزارحإ نأ رهظ هنأل اعبات موقتلاب زارحإلا ناك بسنلل داليتسالا اذه زوج املف « داليتسالا
 ( ربدملا فالخب ثراول الو « ميرغلل ىعست ال ) :م بسنلل اررحت اهنوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م بسنلل
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 يف فرع ام ىلع دلولا ةطساوب ةمئاقلا ةيئزجلا وهو « لاحلا يف ققحتم اهيف ببسلا نأل اذهو

 طاقسإ يف ببسلا لمعف « عافتنالا ةرورض كلملا قح يف هلمع رهظي مل هنأ الإ ةرهاصملا ةمرح

 مأ يفو « اقرتفاف هدوصقم قيقحتل هيف عيبلا عانتماو « توما دعب ببسلا دقعني ربدملا يفو « موقتلا

 موقتلا ىلإ هبوجو رقتفي ال ةباتكلا لدب نيبناجلا نم ررضلل اعفد هيلع اهتبتاكمب انيضق ينارصنلا دلو

 ةراشإ :ش ( اذهو ) :م هلوقب ربدملاو دلولا مأ نيب قرفلاو اهيلع يعسلا بوجو مدع حضوأ مث :ش

 لاحلا يف ققحتم ) :م دلولا مأ يف ةيرحلا ببس نأل يأ :ش ( اهيف ببسلا نأل ) :م امهنيب قرفلا ىلإ

 :ش ( ةرهاصملا ةمرح يف فرع ام ىلع دلولا ةطساوب ) :م دلولا مأو ىلوملا نيب :ش ( ةمئاقلا ةيئزجلا وهو

 اهلوصأك هعورفو هلوصأ راص رخآلا نم امهدحأ جزامتي ال ثيحب نيباب نم دلولا لصح امل هنأل

 رهظي مل هنأ لإ ) :م مارح قاقرإلا نأل ٠ موقتلا مدع يضتقي ةيرحلا توبثو سكعلابو اهعورفو
 :م لجأل ةقيقح قتعت ملو :ش ( كلملا قح يف ) :م هلمع رهظي مل ةيرحلا ببس نأ ريغ يأ :ش ( هلمع

 يف ببسلا لمعف ) :م هتوم تقو ىلإ هشارف نوكي نأ هدصق اذإ عامجإلاب :ش ( اهب عافتنالا ةرورض )

 . توم ا دعب ةيرحلا ببس يأ :ش ( توما دعب ببسلا دقعني ربدملا يفو « موسا طاق١

 تملا دعب اهببس انه ريبدتلا لعج هنأل ‹ همالك يف فنصملا نم ضقانت اذهو : يزارتألا لاق

 رئاس فالخب لاحلا يف ريبدتلا نأ انتاملع بهذمو « لاحلا يف اًببس ريبدتلا باب يف هلعجو

 . هنم سيلو « يفاكلا» بحاص هركذ اذه تلق . اندنع لاحلا يف بابسأب تسيل اهنإف « تاقيلعتلا

 طقسي ال اهعيب عانتمابو « امهلوق نع باوج اذهو « ربدملا يف يأ :ش ( هيف عيبلا عانتماو ) :م

 ‹« توملا دعب دقعني ببسلا ناك اذإ هنأل « ربدملا عيب عنتي ال نأ يغبني اذه ىلع سايقلابو « اهيوقت

 دوصقم يأ :ش ( هدوصقم قيقحتل ) :م - هيف عيبلا عانتماو - هلوقب باجأف « هعيب عانتماب متلق ملف
 اغإو ‹ موقتلا طوقس ىلع لدي مل لاحلا يف دقعني مل ببسلا ناك نإو ةيرحلا وهو ريبدتلا نم ىلوملا

 هجولا نم ربدملاو دلولا مأ مكح يأ :ش ( اقرتفاف ) :م ةصاخ عيبلا ةمرح يف هداقعنا رثأ رهظ

 . روكذملا

 اهبتاكب ) :م انمكح يأ :ش ( انيضق ) :م هيلع اساق امع باوج :ش ( ينارصتلا دلو مأ يفو ) :م

 تحت ىقبت الئلف « دلولا مأ قح يف :ش ( نيبناجلا نم ررضلل اًعفد ) :م ينارصنلا ىلع يأ :ش (هيلع

 ىنعم يف يه تناك الو « اًتاجم هكلم لطبي الئلف ينارصنلا قح يف امأو « ةملسم يهو ينارصن

 ام موقت يأ :ش ( موقتلا ىلإ هبوجو رقتفي ال ةباتكلا لدب ) :م ةباتكلا لدب ىنعم يف هنذإ ناك ةبتاكملا
 ضتقي مل اهبتاكم نإ :انلق اذلف « موقتم رجحلا كفو « رجحلا كفب لباقم لصألا يف هنأل « هلباقي

 . ملعأ هللاو . ينارصنلا دلو مأ موقم

 اع دا دا
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 نيديعلا دحأ قع بان

 رخآ لخدو امهنم دحاو جرخ مث ءرح امكدحأ : لاقف نانثا هيلع لخد دبعأ ةثالث هل ناك نمو

 لك فصنو هعابرأ ةثالث لوقلا هيلع ديعأ يذلا نم قتع نربي ملو تام مث رح امكدحأ : لاقف

 همحر-دمحم لاقو -هللا همحر- فسوي ىبأو -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع نيرخآلا نم دحاو

 نيبو هنيب رئاد لوألا باجيإلا نألف جراح ا امأ «هعبر قتعي هنإف رخآلا دبعلا ىف الإ كلذك : -هللا

 امهنم الك بيصيف ءامهئاوتسال امهنيب ةبقر قتع بجأو لوقلا هيلع ديعأ يذلا وهو « تباثلا
 لخادلا نيبو هنيب رئاد ىناشلا نأل ؛ رخآ اعبر يناثلا باجيإلاب دافتسا تباشلا نأ ريغ فصنلا

 عرش دحاو دبع ضعب قاتعإ نايب نم غرف الو « نيدبعلا دحأ قتع مكح يف باب اذه يأ :ش
 ىلع اًمدقم دحاولا نوكل لوألا مدق نكل « اًضيأ ضعب امهدحأ نأل « نيدبعلا دحأ قاتعإ يف
 . نينئالا

 رخآ لخدو امهنم دحاو جرخ مث رح امكدحأ : لاقف نانثا هيلع لخد دبعأ ةثالث هل ناک نمو ) :م

 دحاو لك مسي ملو نيبي مل هنأ لاحلاو ىلوملا تام مث يأ :ش ( نيبي ملو تام مث رح امكدحأ : لاقف

 يذلاو « لخاد لخد يذلاو جراخ جرخ يذلا : متلق « هب فصتا يذلا لعفلا مساب نيدبعلا نم

 هيلإ نايبلا يف عجريو لمجلا وه هنأل «نايبلاب رمؤي ايح ماد ام ىلوملا ناك نإ مث « تباث جرخي مل
 دارأ :ش ( هعابرأ ةثالث لوقلا هيلع ديعأ يذلا نم قتع ) :م نايبلا لبق تام اذإف « هنيع يذلا قتعيو

 قتع يأ :ش ( دحاو لك فصنو ) :م تباثلا لوقلا هيلع ديعأ يذلاب دارأو « رح امكدحأ هلوق لوقلاب

 ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ دنع ) :م جراخلاو نالخادلا امهو :ش ( نيرخآلا نم ) :م دحاو لك فصن

 . ( یلاعت هللا همحر فسوب يبأو

 نمو « هعابرأ ةثالث تباثلا نم قتعي ينعي :ش ( كلذك وه ىلاعت هللا همحر دمحم لاقو ) :م

 نألف جراخلا امأ ٠ هعبر قتعي هنإف ) :م لخادلا وهو :ش ( رخآلا دبعلا يف الإ ) :م فصن جراخلا

 امهدحأ سيلو « كاذ وأ اذه هب داري نأ لمتحي هنإ ثيحب :ش ( تباثلا نيبو هنيب رئاد لوألا باجيإلا

 هلوق وهو :ش ( لوقلا هيلع ديعأ ) :م تباثلا يأ :ش ( يذلا وهو ) :م امهنيب فصنيف رخآلا نم ىلوأب

 نل :ش ( امهئاوتسال ) :م تباثلاو لحخادلا نيب يأ :ش ( امهنيب ةبقر قتع بجوأو ) :م رح امكدحأ

 ( يناثلا باجيإلاب دافتسا تباثلا نأ ريغ « فصنلا امهنم ًالك بيصيف) :م رخآلا نم ىلوأب سيل امهدحأ

 رئاد) :م يناثلا باجيإلا يأ :ش ( يناثلا نأل « رخآ اعبر ) :م ةيناثلا ةرملا يف رح امكدحأ هلوق وهو :ش

 مدعل لخادلاو تباشلا نيب يأ :ش ( امهنيب فصتنيف لخادلا نيبو ) :م تباشلا نيب يآ :ش ( هنيب

 . ةيولوألا

O۸ 



 ‹ هيفصن يف يناثلاب قحتسملا فصنلا عاشف « لوألا باجيإلاب ةيرحلا فصن قحتسا تباثلا نأ ريغ

 ةثالث هل تمتف عبرلا هل نوكيف يقب غرافلا باصأ امو « ىغل لوألا قتعلاب قحتسملا باصأ امف

 فصتنيف فصنلا اذه قتعي ال لخادلا هب ديرأ ولو « هفصن قتعي يناثلاب وه ديرأ ول هنألو « عابرألا

 راد امل : لوقي هللا همحر دمحمف لخادلا امأو « لوألاب فصنلاو يناثلاب عبرلا هنم قتعيف فصنلا

 امهو لخادلا بيصي كلذكف عبرلا هنم تباشلا باصأ دقو تباشلا نيبو هنيب يناثلا باجيإلا

 فصنلا هقاقحتسال تباثلا قح يف عبرلا يأ لزن امنإو فيصنتلا ةيضقو ءامهنيبرئادهنإ نالوقي

 . فصنلا هيف تبثيف لبق نم لخادلا قاقحتسا الو ءانركذ امك لوألا باجيإلاب

 يأ :ش ( يناثلاب قحتسملا فصنلا عاشف لوألا باجيإلاب ةيرحلا فصن قحتسا تباثلا ن ريغ ) :م

 قتعلاب ) :م قحتسملا يأ « ءاحلا حتفب :ش ( قحتسملا باصأ امف « هيفصن يف ) :م يناثلا باجيإلاب

 فصنلا عئاشلا فصنلا نم باصأ يذلا يأ :ش ( ىغل ) :م لوألا باجيإلاب يأ :ش ( لوألا
 ريغ باصأ امو يأ :ش ( يقب غرافلا باصأ امو ) :م لاحم رجلا ريرحت نأل « ىغل لوألا قحتسلا

 يناثلا باجيإلاب قتعيف « عئاشلا فصنلا فصتنيف :ش ( عبرلا هل نوكيف ) :م حصو يقب قحتسملا
 :ش ( هنألو « عابرألا ةثالث ) :م تباثلل يأ :ش ( هل تمتف ) :م هفصن لوألا باجيإلابو « تباثلا عبر

 ءيقابلا هفصن قتعي ) :م يناثلا باجيإلا يأ :ش ( يناثلاب ) :م يناثلا يأ :ش ( وه ديرأ ول ) :م هنألو يأ

 نم يقابلا فصنلا يأ :ش ( فصنلا اذه قتسعي ال لخادلا ) :م يناثلا باجيإلاب يآ :ش ( هب ديرأ ولو

 . لاح نود لاح يف يقابلا هفصن تباثلا نم قتعي اذإف « تباثلا

 ( لوألاب فصنلاو ) :م يناثلا باجيإلاب يأ :ش ( يناثلاب عبرلا هنم قتعيف « فصنلا فصتنيف ) :م

 . لوألا باجيإلاب فصنلا قتعي يأ :ش

 :م لخادلا نيب يأ :ش ( هنيب يناشلا باجيإلا راد امل لوقي هللا همحر دمحمف لخادلا امأو ) :م

 عبرلا ينعي :ش ( لخادلا بيصي كلذكف ) :م قافتالاب :ش ( عبرلا هنم تباثلا باص دقو تباثلا نوبو)

 يأ :ش ( امهنيب رئاد هنإ نالوقب ) :م هللا همحر فسوي وبأو هللا همحر ةفينح وبأ يأ :ش (امهو) :م
 نوكي نارودلا اذه ةيضق يأ :ش ( فيصنتلا ةيضقو ) :م تباثلاو لخادلا نيب رئاد يناثلا باجيألا
 لوألا باجيإلاب فصنلا هقاقحتسال تباثلا قح يف عبرلا يأ لزن امنإو ) :مامهئاوتسال فيصنتلا امهنيب

 امهنيب لعجي يأ - فصتنيف لخادلا نيبو هنيب رئاد يناثلا نأل - هلوق دنع يأ :ش ( انركذ امك
 يأ :ش ( فصنلا هيف تبشيف ) :م كلذ لبق نم يآ :ش ( لبق نم لخادلا قاقحتسا الو ) :م فصنلا

 . فصنلا لخادلا قح يف تبثي

 «هنم يقابلا قتعي تباثلا هب ديرأ ولو « قتع لحادلا هب ديرأ ول يناثلا باجيإلا نأ اذه لصاح

 فصن قتعيف « امهنيب قتعلا قتع فصنتيف لاح نود لاح ىف لخادلا قتع اذإف « لحخادلا قتعي الو

 ۰ . لخادلا

۹ 



 ‹ قتعلا ماهس نيب عمجي نأ كلذ حرشو اذه ىلع ثلثلا مسق ضرملا يف هنم لوقلا ناك نإف : لاق

 نم قتعي : لوقنف عابرألا ةئالث ىلإ انتجاحل ةعبرأ ىلع ةبقر لك لعجن انأل امهلوق ىلع ةعبس يهو

 قتعلاو « ةعبس قتعلا ماهس غلبيف « نامهس امهنم دحاو لك نم نيرخآلا نمو « مهسأ ةثالث تباثلا
 لعجيف ‹ كلذ فعض ةثرولا ماهس لعجي نأ دب الف « ثلثلا اهذافن لحمو ةيصو توم لا ضرم يف

 ‹ ةعبرأ يف ىعسيو « ةثالث تباثلا نم قتعيف نورشعو دحأ لاملا عيمجو « ةعبس ىلع ةبقر لك

 ماقتسا تعمجو تلمأت اذإف ‹ ةسمخ يف ىعسيو نامهس امهنم دحاو لك نم نييقابلا نم قتعيو

 هدنع لخادلا نم قتعي هنأل ةتس ىلع ةبقر لك لعجي -هللا همحر- دمحم دنعو « ناثلثلاو ثلثلا

 ناك ولو « رم ام جيرختلا يقابو ‹ رشع ةينامث لاملا عيمج راصو مهسب قتعلا ماهس تصقنف مهس

 قالطلا يف اذه

 لوقلا ناك نإف يأ :ش ( هنم لوقلا ناك نإف ) :م ريغصلا عماجلا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 نيب عمجي نأ كلذ حرشو ) :م ركذ ام ىلع :ش ( اذه ىلع ثلثلا مسق ضرملا يف ) :م ىلوملا نم روكذملا

 ذفنت ةيصولاو « ةيصو قتعلا نأل « ةعبس ةثالثلا ديبعلا اياصو :ش ( مهسأ ةعبس يهو « قتعلا ماهس
 هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع يأ :ش ( امهلوق ىلع ) :م هتيصو ردقب لك برضيف « ثلثلا نم
 , « عابرأ ةثالث ىلإ انتجاحل) :م مهسأ :ش ( ةعبرأ ىلع ةبقر لك لعجن انأل ) :م « هللا همحر فسوي يبأو
 :م جراخلاو لخادلا امهب دارأو « ءاخلا حتفب :ش ( نيرخآلا نمو « مهسأ ةثالث تباشلا نم قتعي لوقنف

 . ( ةعبس قتعلا ماهس خلبيف نامهس امهنم دحاو لك نم)

 لعجي نأ دب الف ثلثلا اهذافن لحمو ) :م ةيصو لكو :ش ( ةيصو توملا ضرم يف قتعلاو ) :م

 ةعبرأ هاشلثو ةعبس ثلثلا ناك اذإف :ش ( مهسأ ةعبس ىلع ةبقر لك لعجيف « كلذ فعض ةثرولا ماهس

 :ش ( ةعبرأ يف ىعسيو ) :م مهسأ :ش ( ةثالث تباثلا نم قتعيف نورشعو دحأ لاملا عيمجو ) :م رشع

 يأ :ش ( نامهس امهنم دحاو لك نم ) :م لخادلاو جراخلا امهو :ش ( نييقابلا نم قتعيو ) :م رهشأ

 ماقتسا تعمجو تلمأت اذإف « مهسأ ةسمخ يف ) :م امهنم دحاو لك يأ :ش ( ىعسيو ) :م نامهس قتعي

 . رشع ةعبرأ اياعسلا ماهسو « ةعبس اياصولا ماهس نأل :ش ( ناثلثلاو ثلثلا

 :م دمحم دنع يأ :ش ( هدنع لخادلا نم قتعي هنأل « ةتس ىلع ةبقر لك لعجي دمحم دنعو ) :م

 ‹ نيمهسب برضي جراخلا نأل :ش ( رشع ةينامث لاما عيمج راصو « مهسب قتعلا ماهس تصقنف مهس)

 عيمج ناك ةتس ثلثلا تناك اذإف « ةتس اياصولا ماهس ناكف مهس لخادلاو « مهس ةئالث تباثلاو

 هنم قتعی جراخلاف ‹رم ام ملعي ينعي :ش ( رمام جيرختلا يقابو ) :م ةلاحم ال رشع ةينامث لامل ا

 مهس هنم قتعي لخادلاو « ةثالث يف ىعسيو ةثالثلا هنم قتعي ثلاثلاو « ةعبرأ يف ىعسيو نامهس

 اياصولا ماهسو « اًمهس رشع ينثا ةثرولا بيصن وهو ةياعسلا بيصن ناكف « ةسمحخ يف ىعسيو
 اهب جتحي تادايزلا ةلأسم يهو :ش ( قالطلا يف ) :م مالكلا اذه يأ :ش ( اذه ناك ولو ) :م . ةتس



 ةالث ةتباثلا رهم نمو « هعبر ةجراخلا رهم نم طقس نايبلا لبق جوزلا تامو تالوخدم ريغ نهو

 ‹ هعبر طقسي امهدنعو ةصاخ -هللا همحر- دمحم لوق اذه ليق ءهنمث ةلخادلا رهم نمو « هنامثأ

 . تادايزلا يف اهتاقيرفت ماتو قرفلا انركذ دقو « اًضيأ امهلوق نم وه ليقو

 ‹ نهب لخدي مل ينعي :ش ( تالوخدم ريغ نهو ) :م ةوسن ثالث هل لجر هتروصو امهيلع دمحم

 قلاط امكادحإ لاقف ء ةثلاثلل تلخد نهنم ةدحاو تجرح مث قلاط امكادحإ مهنم نيتأرمال لاقف

 نم طقس نايبلا لبق جوزلا تامو ) :م قلاط امكادحإ لاقف ‹ ةثلاثلا تلخدو نهنم ةدحاو تجرح مث

 قادصلا نم نمثلاو :ش ( هنمث ةلخادلا رهم نمو « هنامثأ ةثالث ةتباثلا رهم نمو « هعبر ةجراخلا رهم

 يف ايوس قتعلاب قحتسملا نم فصنلا ىلع طوقس قالطلاب قحتسملا نأل « قاتعلا نم عبرلا ةلزنمب
 نوكي فيكو « امهيلع ةجح نوكي الف :ش ( ةصاخ دمحم لوقاذه : ليق ) :م يناثلا باجيأإلا

 يبأو « ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( اًضيأ امهلوق نم وه : ليقو « هعبر طقسي امهدنعو ) :م . ةجح
 قاتعلا نيب يأ :ش ( قرفلا انركذ دقو ) :م لاقف « قالطلاو قتعلا نيب قرفلا نم دب الف فسوي

 يأ :ش ( اهتاقيرفت ) :م مامت انركذو يأ « قرفلا ىلع اًفطع بصنلاب :ش ( مامتو) :م قالطلاو

 . تادايزلا حرش يف يأ :ش ( تادايزلا يف ) :م ةلأسملا هذه تاقيرفت

 ‹ نايبلا قح هل ناك ملكت نيح هنأل « بتاكم ا ةلزنمب قتعلا يف تباشلا نأ وهف قرفلا امأ

 نمدحاو لك ناك نايبلا قح هل مادامف « جراحلاو تباثلا نم ءاش امهيأ ىلإ قتعلا فرصو

 نم احيحص يناثلا مالكلا ناك بتاكم لاك تباثلا ناك اذإف « هجو نم ادبعو هجو نمارح نيدبعلا

 . فصنلا لخادلاو ‹ عبرلا هنم تباثلا باصأ هنأ الإ « دبعلاو بتاكملا نيب راد هنأل « هجو لك

 نإ ةجراخلا نأل « ةيبنجأ نوكت نأ نيبو ةح وكنم نوكت نأ نيب ةددرتمف قالطلا ىف ةتباثلا امأو

 يه ةيناثلا تناك نإو « يناثلا باجيإلا حصيف ةحوكنم ةيناثلا تناك لوألا باجيإلاب ةدارملا تناک

 حصيف « هجو نم ةيبنجأ تلعجف « يناثلا باجيإلا وغليف < ةنيعملا تناك لوألا باجيإلاب ةدارملا

 ةلخادلا رهم نيب اعزوم عبرلا وهو «رهملا فصن طقسيف هجو نود هجو نم يناثلا باجيإلا
 . نمثلا نهنم ةدحاو لك بيصيف ةتباثلاو

 جراخلا امأ « لخادلاو جراخلا قتع تباثلا تامو تي مل اذإ ىلوملا نأ اهنمف تاعيرفتلا امأو

 مالكلا كلذكو « تباثلا ةمحازم تلطبف « تباثلا نيبو هنيب ةبقر قتع بجوأ لوألا مالكلا نألف
 دنعامأو ءامهدنعاذه « تباثلا ةمحازم تلطبف لخادلاو تباثلا نيب ةبقر قتع بجوأ يناثلا

 مالكلا نأ رهظ ةنؤملاب قرلل نيعت ال تباشلا نألف لخادلا امأو ء انلق ال جراخلا قتعي اغإف دمحم
 ىلع قتعلا عقو وأ ىلوملا لبق تام اذإ لخادلا نأ اهنمو « امهلوقك هلوق راصف « لاح لكب حيحص

 ادبع ناك هنأ رهظ هنأل « اًضيأ تباثلا قتع حراخلا ىلع هعقوأ نإف . تباثلاو جراخلا نم تئش امهيأ

 قتعي مل تباثلا ىلع لوألا قتعلا عقوأ نإف « هتومب لخادلا ةمحازم لطبف « يناثلا باجيإلا دنع
 . رجلا هيلإ مومضملا نأل لخادلا اذكوأ « ةهبش الب جراخل ا
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 ؛رخآلا قتع يتوم دعب رح تنأ : هل لاق وأ « تام وأ امهدحأ عابف رح امكدحأ : هيدبعل لاق نمو

 توملاب ًالصأ قتعلل ًالحم قبي مل هنأل

 مالكلا نأل «تباثلا جراخلا نأ بجي امهدنع امأف « دمحم دنع اذه تادايزلا حرش يف ركذو

 اهو « رح هيلإ نومضملا نأل « يناثلا مالكلا لطبو « لوألا مالكلاب تباثلا هل نيعم حيحص يناثلا

 يف ريخ لوألا مالكلاب جراخلا نيع نإف ىلوملا نيبو « اًضيأ دبعلا الو تي مل اذإ ىلوملا نأ انه

 جراخلا يقب تباثلا نيع نإو « هجولا اذه ىلع لاح لكب حيحص يناثلا مالكلا نأل « نيرخآلا

 اهنم لوألا مالكلاب تباشلاو جراخلا نييعت يف يناثلا مالكلاب لخادلا نيب نإو لخادلا قتعي ملو

 ال هنأل ةلخادلا فصن نيفصن نيلوألاو « ةلخادلا نيب مسقي نمشلاو عبرلا وهو ءاسنلا ثاريم

 . ىلوأب تسيل امهادحإ نأل ٠ نييلوألا نيرخآلا فصنلاو نييلوألا دحأ الإ اهمحازي

 لكلو ءةمحازملا مادعنال ةلخادلاو ةجراجلا تقلط يح جوزلاو تتام اذإ تباثلا نأ اهنمو

 ىلع هعقوأ نإف لوألا مالكلاب نييرخألا يف اًرييخت ناك ةلخادلا تتام نإف « رهملا عبرأ ةثالث ةدحاو

 قلطت مل ةتباثلا ىلع هعقوأ نإو « توملاب ةلخادلا ةمحازم مادعنال اًضيأ تباثلا تقلط ةجراخل ا

 . ةلخادلا قلطت ملو ةيناثلا تقلط ةجراخلا تتام نإو « ةجراخلا

 مالكلا حص ةجراخلا ىلع لوألا قالطلا عقوأ جوزلا نكل نهنم ةدحاو تمت ملاذإ هنأ اهنمو

 هل ناك ةلخادلا ىلع نئابلا قالطلا عقوأ نإ يناثلاب ةلخادلا وأ ةتباشلا نييعت يف رايخلا هلو يناثلا

 . لوألا مالكلاب ةتباثلاو ةجراخلا نييعت يف رايخل ا

 :ش ( : هل لاق وأ ) :م امهدحأ يأ :ش ( تام وأ امهدحأ عابف رح امكدحأ : هيدبعل لاق نمو ) :م

 اهتروص « «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم هذهو :ش ( رخآلا قتع يتوم دعب رح تنأ ) :مامهدحأل يأ

 امهدحأ عاب مث ٠ رح امكدحأ هيدبعل لاق لجر يف هللا همحر ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف

 تتام مث قلاط امكادحإ : هتأرمال لاق ولاذكو « رخآلا قتعامهدحأ تام نإو « رخآلا قتعي لاق

 مث رحامكدحأ : هيدبعل لاق ول :«ىفاكلا»ىف ديهشلا مكاحلا لاقو . ىرحخألا تقلط امهادحإ

 . ( توملاب الص قتعلل الحم قبي مل هنأل) :م يقابلا قتع هربد وأ هنهر وأ هعاب وأ لتق وأ امهدحأ تام

 ةيرحلا نيحتت مل امهادحإ تتامو يدلو مأ وأ يتنبا امكادحإ هيتمأل لاق اذإ اب لكشي ليق نإف

 نأ زوجيو « رابخإ لب ةغيصب اًعاقيإ وه سيل : انلق « يشاترمتلا هركذ « ةيحلا يف داليتسالاو

 يفو « يجحلا يف الإ حصي الف ءاشنإلا امأف « ىتوملا نايب ىلإ عج ريف « تيملاو يحلا نع اذهب هربخي

 لعف يف نايبلا حصف هجو نم راهظإو هجو نم ءاشنإ نايبلا نأل « توملا دعب رخآلا نقيت اغإ انتلأسم

 نايبلا مث «٠ حاضيإلا» يف اذك « قتعلل رخآلا نيعتف « ءاشنإلا لمتحي ال تيملاو ءاشنإلا لمتحي
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 لوصولا دصق عيبلاب هنالو ‹ رخآلا نيعتف ريبدتلاب هجو لك نم قتعللو « عيبلاب هتهج نم قتعللو

 رخآلا هل نيعتف مزتلملا قتعلا نايفاني نأ دوصقملاو « هتوم ىلإ عافتنالا ءاقبإ ريبدتلابو نمثلا ىلإ
 وأ ضبقلا عم دسافلاو حيحصلا عيبلا نيب قرف الو « نيينعملل امهدحأ دلوتسا اذإ اذكو ةلالد

 ضرعلاو ءانلقام ىنعملاو « باتكلا باوج قالطإل نيدقاعتملا دحأل رايخلا طرشبو قلطملاو هنودب

 -هللا همحر- فسوي يبأ نع ظوفحملا يف هب قحلم عيبلا ىلع

 ٠" لوقي وأ ٠ تلق يذلا ظفللاب رح اذه نركب نأ ترتخا هلوقك لوألاف « ةلالدو احيرص تبثي
 . عئاشلا قتعلاب كقتع : لوقي وأ قتعلا كلذب رح تنأ

 ادساف اًعيب عاب ولو « نيعيابتملا دحأل رايخلا طرشب وأ اًقلطم امهدحأ عاب اذإ امك يناثلاو

 يف هركذ ام ىلع هضبقي مل وأ «ءاهقفلا ةفحت » يواحطلا حرش يف هركذ ام ىلع يرتشملا هضبقو
 مدختسا وأ هلك اذه يف اًتايب نوكي هنإف « رجآ وأ نهر وأ ربد وأ بتاك وأ «يجلاولولا ىواتف»

 حرش» يف اذك مهلوق يف اًنايب نوكيال امهدحأ ىلع ىنج وأ امهدحأ دي عطق وأ امهدحأ
 «قباسلا ظفللاب كاذو « هقاتعإي اذه « اًعيمج ناقتعي اًمنأتسم اًقتعامهدحأ قتعأ نإو . «يواحطلا

 . «يواحطلا حرش»يف اذك « ءاضقلا يف قدص قباسلا ظفللاب قتعملا هب تينع لاق نإو

 رح امكدحأ لاق يذلا ةهج نم قتعلل الحم دبعلا قبي مل يأ :ش ( عيبلاب هتهج نم قتعللو ) :م

 هجو لك نم مزتلملا قتعلل الحم دبعلا قبي مل يأ :ش ( ريبدتلاب هجو لك نم قتعللو ) :م رخآلا نيعتف
 ىلإ لوصولا دصق عيبلاب هنألو ) :م ةلالد :ش ( رخآلا نيعقف ) :م ةيرحلا قحتسا ربدملا نأل ريبدتلاب

 ‹ عيبلاب دوصقملا يأ :ش ( مزتلملا قتعلا نايفاني نأ دوصقملاو « هتوم ىلإ عافتنالا ءاقبإ ريبدتلابو نمشلا

 مزتلملا قتعلا نايفاني اًمالك توملا ىلإ عافتنالا ءاقب وهو ريبدتلاب دوصقملاو نمثلا ىلإ لوصولا وهو
 . امهدحأ يف قتعلل يفانتلا تبث املف « رخآلا مدع امهدحأ تابثإ نم مزلي هنأل « يازلا حتفب

 ىرخألا نييعتل اذكو يأ :ش ( نيينعملل امهدحأ دلوتسا اذإ اذكو « ةلالد رخآلا هل نيعتف ) :م
 همحر- ةفينح يبأ دنع نايبب سيل ءطولا درجم نأل ٠ قولعلاب انديق انإو « هنم تقلع اذإ قتعلل
 وهو « ريبدتلا يف هلاق ام امهب دارأ نيينعملل اذه دعب ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس امك قتعلا يف -هللا

 . توملا ىلإ عافتنالا ءاقبإو ةيرحلا تقحتسا اهن ددایتسالا دعب هجو لک نم قتعلل اهئاقب مدع

 عيبلا يف ضبقلا نودب وأ يأ :ش ( هنودب وأ ضبقلا عم دسافلاو حيحصلا عيبلا نيب قرف الو ) :م

 قلطملا عيبلاو يأ :ش ( قلطملاو ) :م لكلا يف دجوي كلم ا يف صتخي يذلا فرصت نأل « دسافلا

 عماجملا» باتكلاب دارأ باتكلا باوج قالطإل نيدقاعتلادحأل رايخلا طرشب وأ رايخلا نع

 نيعتف قتعلا يفاني نمثلا ىلإ لوصولاو نمشلا ىلإ لوصولا دصق هنأ وهو انلق ام ىنعملاو .«ريغصلا
 ضرعلاو انلق ام ىنعملاو « باتكلا باوج قالطإل نيدقاعحملا دحأل رايخلا طرشبو ):م . قتعلل رخآلا

 فسوي يبأ نع) :م ظوفحملا لوقلا يف يأ :ش ( ظوفحملا يف) :م عيبلاب يآ :ش ( هب قحلم عيبلا ىلع
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 امكادحإ هيتأرمال لاق ول كلذكو « كيلم هنأل ‹ عيبلا ةلزنمب ميلستلاو ةقدصلاو ميلستلاو ةبهلاو
 ةرح امكادحإ :هيتمأل لاق ولو « نيبن ال امهادحإ ئطو ول اذكو ءانلق امل امهادحإ تتام مث قلاط

 ال ءطولا نأل ؛ قتعت : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىرخألا قتعي مل امهادحإ عماج مث

 ىرخألا تنيعتف ةءوطوملا يف كلملل اًيقبتسم ءطولاب ناكف « ةرح امهادحإو ‹ كلملا يف الإ لحب

 ةنيعم يهو ةركنم لا يف عاقيإلا نأل ‹ ةءوطوملا يف مئاق كلم ا نأ هلو قالطلا يف امك قتعلاب هلاوزل

 هب يتفي ال هن الإ ءهبهذم ىلع امهؤطو لح اذهلو « اًتایب لعجي الف «ًالالح اهؤطو ناکف

 امهدحأ مواس اذإ فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىورو : (يواحطلا حرش» يف لاق :ش (هللا همحر

 (كيلمت هنأل « عيبلا ةلزنمب ميلستلاو ةقدصلاو ميلستلاو ةبهلاو) :م قتعلل نيعتي رخآلا نأ ينعي اًنايب نوكي

 الإ هيف تبثي ال كلملا نأ دسافلا عيبلا يف ميلستلا طرتشي مل هنأل « رظن هيف انلو : يزارتألا لاق :ش

 دوجول اعيمج نيلصفلا يف ميلستلا طرتشي ال نأ يدنع قحلاو « ميلستلا طرتشا انهو « ضبقلا دعب

 . ىهتنا اعيمج امهيف مكحلا قحلأ اذهلو « امهيف كلم اب صتخي فرصت

 ميلستلاو ةبهلاو هلوق يف ميلستلا ركذ : لاق هنإف « «ةياهنلا» بحاص نم اذه ذخأ : تلق

 . طرشلا هجو ىلع ال ديكأتلا هجو ىلع عيبلا ةلزنب ةقدصلاو

 مث قلاط امكادحإ هيتأرمال لاق ول) :م قالطلل ىرحخألا نيعتت كلذكو يأ :ش ( كلذكو) :م

 ئطو ولاذكو ) :م توم اب قالطلل الحم قبي مل هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق ال امهادحإ تتام

 ولو ) :م هذه دعب يتلا ةلأسملا يف يأ :ش ( نيبن امل ) :م نيتمألا دحأ ال نيتأرملا دحأ يأ :ش ( امهادحإ

 لاق هبو :ش ( هللا همحر ةفينح يبأ دنع ىرخألا قتعي مل امهادحإ عماج مث ةرح امكادحإ هيتمأل لاق

 :م قافتالا هيفو ‹ قالطلا يف امك ةياور يف كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( قتعت الاقو) :مدمحأ

 تنيعتف « ةءوطوملا يف كلملل ايقبتسم ءطولاب ناكف ةرح امهادحإو « كلملا ىف الإ لحي ال ءطولا نأل)

 ناك امهادحإ ىطو مث قلاط امكادحإ هيتأرمال لاق نأب :ش ( قالطلا يف امك « قتعلاب هلاوزل ىرخألا

 « اضيأ ةفينح يبأ دنع اًنايب نوكي تقلع اذإف « ةءوطوملا ةمألا قلعت اذإ اميف فالخلا اذهو « اًنايب

 نايب نوكي ال امهادحإ ىطو مث ةربدم امكادحإ لاق ولو :« يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا هيلع صن

 .« يواحطلا حرش» يف اذك « عئابلا كلم ليزي ال ريبدتلا نأل « عامجإلاب

 لك نم اطوت يتلا يف يأ :ش ( ةءوطوملا يف مئاق كلما نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) :م

 يأ :ش ( ةنيعم يهو) :م ةركنملا يف وه امنإ قتعلا عاقيإ نأل يأ :ش ( ةركنملا يف عاقيإلا نأل) :م امهنم

 كلملا مايق لجألو يأ :ش ( اذهلو «انايب لعجي الف « الالح اهؤطو ناكف) :م ةركنم ريغ ةنيعم ةءوطومل

 :م ةرح امكادحإ -امهل - هلوق دعب اعيمج نيتمألا ءطو يأ :ش ( امهؤطو لح) :م ةءوطوملا يف

 وهو« امهئطو لحب يأ :ش ( هب يتفيال هنأ الإ) :م ةفينح يبأ بهذم ىلع يأ :ش ( هبهذم ىلع)

 . طايتحالا كرتب ةفينح يبأل ادمتعم هب يتفي ال وأ اذه ملعي يأ « امهؤطو لح هلوق نم ءانثتسا
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 هلبقت مكح قح يف رهظيف « ةركنملا يف لزان لاقي وأ « هب هقلعتل نايبلا لبق لزان ريغ قتعلا لاقي مث
 دلولا دصقو دلولا حاكنلا نم يلصألا دوصققملا نأل قالطلا فالخب ةنيعملا قداصي ءطولاو

 ةوهشلا ءاضق اهئطو نم دوصقملاف ةمألا امأ ٠ دلولل ةنايص ةءوطوملا يف ءاقبتسالا ىلع لدي ءطولاب

 ةرح تنأف اًمالغ هنيدلت دلو لوأ ناك نإ :هتمأل لاق نمو . ءاقبتسالا ىلع لدي الف ءدلولا نود

 دبع مالغلاو ةيراجلا فصنو مألا فصن قتع ألو دلو امهيأ يردي الو  ةيراجو اًمالغ تدلوف

 نإف ءال وأ الزان نوكي نأ امإ قتعلا : لاقي امع باوج اذه :ش ( لزان ريغ قتعلا لاقي مث) :م
 ‹ نيقشلا نم دحاو لك نع باجأف « اهؤطو زوجي ال ًالزان ناک نِإو « هلولدم نع لزان ريغ ناک

 قيلعتل يأ :ش (هب هقلعتل نايبلا لبق) :م لزان ريغ قتعلل : لاقي مث هلوقب يناثلا قشلا ىلع لاقف
 لاقو انهاذكف « لوخدلا لبق لزان ريغ وه رادلا لوخدب هب قلعملا قتعلاك ناك نإف « نايبلاب قتعلا

 يف) :م ةركنملا يف لزانلا قتعلا يأ :ش ( رهظيف ةركنملا يف لزان لاقي وأ ) :م هلوقب لوألا قشلا ىلع
 يرتشملا نأ ىلع نيدبعلا دحأ يرتشي نأب هلضفب ركنملا نإف « عيبلاك ركنملا يآ :ش ( هلبقت مكح قح

 وه هنأل ‹ نكي ال ةنيعملا ريغ ءطو يأ :ش ( ةنيعملا قداصي ءطولاو ) :م حصي هنإف « امهيف رايخلاب
 . نيعملا يف الإ عقي ال يسح

 فالخب هلوقب باجأ قالطلا يف اًنايب عقي فيك لاقي امع باوج :ش ( قالطلا فالخب) :م

 يف ءاقبتسالا ىلع لدي ءطولاب دلولا دصقو دلولا حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نأل) :م قالط قالطلا

 نود ةوهشلا ءاضق اهثطو نم دوصقملاف ةمألا امأ) :م دلولا ةنايص لجأل يأ :ش ( دلولل ةنايص ةءوطوملا
 . ىرخألا يف قتعلل اًنايب اهؤطو ريصي الف :ش ( ءاقبتسالا ىلع لدي الف دلولا

 امهيأ يردي ال ةيراجو اًمالغ تدلوف ةرح تنسف اًمالغ هنيدلت دلو لوأ ناك نإ هتمأل لاق نمو) :م

 هنأ دمحم نع يور «يواحطلا حرش» يف :ش ( دبع مالغلاو ةيراحجلا فصنو مألا فصن قتع الوأ دلو

 . مهتم دحاو قتعي ال : لاق

 لصفلا اذه باوجب سيل ركذ يذلا باوحلا اذه «تايناسكلا» يف دمحم ركذ طوسبملا يفو

 مالغلا تدلو اهنأ ملعيام هللاب ىلوملا فلحي نكلو مهنم دحاو قتعب مكحي ال لصفلا اذه يف لب

 . ءاقرأ مهلك فلح نإو « هرارقإك نوكتف لكن نإف ءًالوأ

 اًمالغ هنيدلت دلو لوأ ناك اذإ : هتمأل لاق اذإ ام وهو « رخآ لصف يفف باتكلا باوج امأو

 ةرح ةمألاو « قيقر مالغلاف لوألا يردي الو اًعيمج امهتدلوف ةرح يهف ةيراج ناك نإو ةرح تنآف
 الوأ ةيراجلا تدلو نإو « قيقر مالغلاو « ةرح يهف ًالوأ مالغلا تدلو اذإ اهنأل مالا فصن قتعيو

 نيقيب دبع مالغلاو « اهفصن قتعيف لاح نود لاح يف قتعت مألاف ناقيقر مألاو مالغلاو ةرح يهف

 لاقو . حيحصلا وه :«ةياهنلا» بحاص لاق . مالا قتعب و اهسفن قتعب امإ « نيقيب ةرح ةيراجلاو
 : ةصخلم اهركذنلف ةتس هوجو ىلع ةلأسملا هذه : هريغو«يفاكلا» نع ًالقان يزارتألا
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 اهنوكل ةيراحلاو طرشلاب ةرم لوأ مالغلا تدلو نإ ام وهو « لاح يف قتعت امهنم ةدحاو لك نأل

 قتعيف طرشلا مدعل الوأ ةيراجلا تدلو اذإ ام وهو لاح يف قرتو اهتدلو نيح ةرح مألا ذإ اهل اًعبت

 نإو دبع نوكي اذهلف « نيلاحلا يف قري مالغلا امأ « فصنلا يف ىعسيو امهنم ةدحاو لك فصن

 هراكنإل نيميلا عم هلوق لوقلاف ةريغص ةيراجلاو ىلوملا ركنأو الوأ دولوملا وه مالغلا نأ مألا تعدا

 فصنلا ةيراج لاو مالغلا نم قتعي « ًالوأ دلو امهيأ نوردي ال مهنأ ىلع اوقداصتي نأ : اهدحأ

 . فصنلا يف امهنم دحاو لك ىعسيو

 ىلوألا يه ةيراجلا نإ :لاقو كلذ ىلوما ركنأو ًالوأ دلو مالخغلا نأ مألا يعدت نأ : يناثلا

 لكن نإف ةدحاو قتع تبثي ال فلح نإف « ملعلا ىلع هنيي عم ىلوملا لوق لوقلاف ةريغص يهو

 ‹ اضحم اعفن اهتيرح نوكل « اهنع اًمصخ مألا ريصت ةريغص تناك اذإ يهو ةيراجلاو مالا تقتع

 تماد ام تنبلا نع مألا حصت اغنإو ‹ (ريغصلا عماجلا» حرش يف مالسإلا رخف لاق اعيمج اقتعيف

 . حصي ال ةريبك تناك نإو « ةريغص

 . قتعملا طرش مادعنال دحأ قتعي ال ًالوأ تدلو ىتلا ىه ةيراحجلا نأ اوقداصتي نأ : ثلاثلا

 اعبت ةيراجلا اذكو ‹ قتعملا طرش دوجول مألا قتعت ًالوأ دلو مالغلا نأ اوقداصتي نأ : عبارلا

 . اهل اعبت قتعي الو « قرلا لاح يف اهنع لاز هنأل « دبع مالغلاو مألل

 ىلع ىلوملا فلح ةريبك يهو ايش ةيراجلا عدت ملو لوأ مالغلا ىلإ مألا يعدت نأ : سماخلا

 ةيراج لا نود مألا تقتع لكن نإو ٠ دحأ قتع تبثي ال فلح نإف « ملعلا

 عم لكن نإو دحاولا نع تبثي ال ىلوملا نإف « اًئيش مألا عدت ملو ةيراجحلا يعدت نأ : سداسلا

 تنأف اًمالغ هنيدلت دلو لوأ ناك نإ لاق ولو «يفاكلا رصتخم» يف مكاحلا لاقو . مألا نود ةيراحلا

 م الا قفتاو « ملعت مل نإو « كلذ ىلع لمع لوأ امهيأ ملع نإف « امهتدلوف ةرح يهف ةيراج ةرح

 . مالا فصن قتعيو ةرح ةنبالاو قيقر مالغلاف يردت ال لاق نإو . كلذكف ءيش ىلع ىلوملاو

 مالغلا تدلو نإ ام وهو لاح يف قتعت) :م ةيراحلاو مالغلا نم يآ :ش ( امهنم ةدحاو لك نأل) :م

 قتعي يأ :ش ( ةيراجلاو) :م طرشلاب مألا تعي يأ :ش ( طرشلاب ) :ممألا تقتع :ش ( ةرم لوأ

 . ةيراجلا

 تدلو اذإ ام وهو لاح يف) :م مألا يأ :ش ( قرتو اهتدلو نيح ةرح مألا ذإ اهل اًعبت اهنوكل) :م

 ء نيلاحلا يف قري مالغلا امأ « فصنلا يف ىعسيو امهنم ةدحاو لك فصن قتعيف طرشلا مدعل الوأ ةيراحلا

 عم هلوق لوقلاف ةريغص ةيراجلاو ىلوملا ركنآو لو دولوملا وه مالغلا نأ مألا تعدا نإو ء ادبع نوكي اذهلف

 قتعي مل فلح نإف « قتعلا طرش هراكنإل) :م ملعلا ىلع نيميلا عم ىلوملا لوق لوقلا يأ :ش ( نيميلا
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 اعفن اهنوكل ةربتعم ةريغصلا ةيرح مألا ىوعد نأل « ةيراجل او مألا تقتع لكن نإو مهنم دحاو

 ةلأسملاو اًئيش عدت ملو ةريبك ةيراجلا تناك ولو « اقتعف امهتيرح قح يف لوكنلا ربتسعاف « اًضحم

 ةيراحلا قح يف ةربتعم ريغ مألا ىوعد نأل « ةيراجلا نود ةصاخ ىلوملا لوكنب مألا تقتع اهلاحب

 ةريبكلا ةيراج لا تناك ولو ءةيراجلا قح يف رهظب ملف « ىوعدلا ىلع ىنتبت لوكنلا ةحصو ةريبكلا
 ءانلق امل مألا نود ىلوملا لوكنب ةيراجلا قتع تبثي ةتكاس مألاو مالغلا ةدالو قبسل ةيعدملا يه

 نم انركذ ام فرعي ردقلا اذهبو ريغلا لعف ىلع فالحتسا هنأل ء انركذ اميف ملعلا ىلع فيلحتلاو

 ةداهشلاف « هيدبع دحأ قتعأ هنأ لجر ىلع نالجر دهش اذإو : لاق . «ىهتنملا ةيافك» ىف هوجولا

 نإو « قاتعلا ىف هركذ اًتاسحتسا هتيصو ىف نوكي نأ الإ -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ةلطاب

 قلطي نأ جوزلا ربجيو ةداهشلا تزاج هئاسن یدحإ قلط هنآ اودهش ۰

 اًضحم اًعفن اهنوكل ةربتعم ةريغصلا ةيرح مألا ىوعد نأل ةيراجلاو مألا تقع لكن نإو ٠ مهنم دحاو

 . ةيراجلاو مالخلا يأ :ش (اقتعف امهتيرح قح يف لوكنلا ربتعاف

 وه مالغلا نأ مألا تعدا يأ :ش ( اهلاحب ةلأسملاو « اًنيش عدت ملف ةريبك ةيراجلا تناك ولو) :م

 ةربتعم ريغ مألا ىوعد نأل « ةيراجلا نود ةصاخ ىلوملا لوكنب مألا تقتع) :م ىلوملا ركنأو ًالوأ دولوملا

 ةيرح يأ :ش ( ةيراج لا قح يف رهظي ملف « ىوعدلا ىلع ىنتبت لوكنلا ةحصو ةريبكلا ةيراحل ا قح يف
 . ةريبكلا ةيراجلا

 قتع تبثي ةتكاس مألاو مالغلا ةدالو قبسل ةيعدملا يه ةريبكلا ةيراجملا تناك وىلو) :م

 ىلع ىنتبت لوكنلا ةحصو - هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل مألا نود ىلوملا لوكنب ةيراجلا

 ردقلا اذهبو « ريغلا لعف ىلع فالحتسا هنأل ءانركذ اميف ملعلا ىلع فيلحتلاو) :م - ىوعدلا

 نمانركذام فرعي ال نايبلا نم ردقلا اذهبو يأ :ش ( «ىهتنملا ةيافك» يف هوجولا نم انركذ ام فرعي

 نم ةعبرألاو اًمنآ اهانركذ يتلا ةتسلا هوجولا اهب دارأو ««ىهتنملا ةيافك» باتك يف ًاليصفت هوجولا

 «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق) :م . نطفلا لمأتملا هيلع فقي باتكلا يف ةروكذم هوجولا

 :ش ( هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةلطاب ةداهشلاف هيدبع دحأ قتعأ هنأ لجر ىلع نالجر دهش اذإو) :م

 دحأ قاتعإ ىلعو < نايبلا ىلع عامجإلاب ةزئاج اهنإف « هئاسن دحأ قالط ىلع ةداهشلا فالخب

 يف) :م ةداهشلا يأ :ش ( نوكتت نأ الإ) :م ةلطاب يهو ةفينح يبأ دنعو « امهدنع كلذك هيدبع

 لجرلا توي مث رح يدبع دحأ هتوم ضرم يف لجر لاق نأب هنسحتسا يأ :ش ( اًناسحتسا هتیصو
 قاتع يف ناسحتسالا ركذ يأ :ش ( قاتعلا يف هركذ) :م ةزئاج ةداهشلاف « نوركنيف هتثرو كرتيو

 امهنم دحاو لك نم قتعي يأ « نسحتسا توملادنعاذه ناك نإ دهاشلا لاق ول : لاقو « لصألا

 نأ ىلع يأ :ش ( قلطي نأ جوزلا ربجيو ةداهشلا تزاج هئاسن ىدحإ قلط هنأ اودهش نإو ) :م
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 كلذ لثم قتعلا يف ةداهشلا -هللا امهمحر- دمحمو فسوب وبأ لاقو « عامجإلاب اذهو « نهادخإ

 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دبعلا ىوعد ريغ نم لبقت ال دبعلا قتع ىلع ةداهشلا نأ اذه لصأو

 ةلأسملاو قافتالاب ىوعد ريغ نم ةلوبقم ةحوكنملا قالطو ةمألا قتع ىلع ةداهشلاو ءلبقت امهدنعو

 يف ىوعدلا نأل «باتكلا ةلأسم يف ققحتي مل هدنع اطرش دبعلا ىوعد ناك اذإو « ةفورعم

 اأ ءىوعدلا مدعنا نإو ةداهشلا لبقتف طرشب سيل امهدنعو « ةداهشلا لبقت الف ققحتي ال لوهجإلا

 هنأ ادهش ولو « اهيف اطرش تسيل اهنأل « ةداهشلا يف ًاللخ بجوي ال ىوعدلا مدعف قالطلا يف

 اغإ هنأل هيف اطرش ىوعدلا نكي مل نإو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لبقت ال هيتمأ ىدحإ قتعأ

 جرفلا ميرحت بجوي ال مهبملا قتعلاو قالطلا هباشف جرفلا ميرحت نمضتي هنأ ال ىوعدلا طرتشي
 ىلع هتحص يف ادهش اذإ هلك اذهو ‹ نيدبعلا دحأ قتع ىلع ةداهشلاك راصف هانركذ ام ىلع هدنع

 امأ ءهيدبع دحأ قتعأ هنأ

 لثم قتعلا يف ةداهشلا - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . عامجإلاب اذهو « نهادحإ) :م نايب

 نم لبقت ال دبعلا قتع ىلع ةداهشلا نأ اذه لصأو) :م امهادحإ ىلع قتعلا عقوي نأب رمؤيو :ش ( كلذ

 -هللا همحر- دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( لبقت امهدنعو « ةفينح يبأ دنع دبعلا ىوعد ريغ

 ناك اذإو  ةفورعم ةلأسملاو « قافتالاب ىوعد ريغ نم ةلوبقم ةحوكنملا قالطو ةمألا قتع ىلع ةداهشلاو) :م

 ةلاأسم يف) :م ىوعدلا يأ :ش ( ققحتي مل) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع اطرش دبعلا ىوعد

 لبقت الف ققحتي ال لوهجلا يف ىوعدلا زأل) :م «ريغصلا عماحلا» باتك ةلأسم يف يأ :ش (باتكلا

 بجوي ال ىوعدلا مدعف قالطلا يف امأ «ىوعدلا مدعنا نإو ةداهشلا لبقتف طرشب سيل امهدنعو « ةداهشلا

 . قالطلا يف يأ :ش (اهيف اطرش تسيل) :م ىوعدلا نأل يأ :ش (اهنأل ؛ ةداهشلا يف ًاللخ

 ىوعدلا نكي مل نإو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لبقت ال هيتمأ ىدحإ قتعأ هنأ ادهش ولو) :م

 فنصملا هعفدو ةفينح يبأ ىلع صنف ةروص هنأك اذه « ةدحاولا ةمألا قح يف يأ :ش ( هيف اطرش

 هنأ هلوق ىنعمو :ش ( قالطلا هباشف جرفلا ميرحت نمضي هنأ ال ىوعدلا طرتشي امنإ هنأل) :م هلوقب

 دبعلا قتع نأب ضرتعاو ءانز هدعب ءطولا نوكي نأ مزلتسا لصح اذإ قتعلا نأ جرفلا رحت نمضتي
 . ىوعدلا نع هيف ةداهشلا هعفشي نأ بجوف « هللا قح اًضيأ كلذو « هقاقرتسا رحت مزلتسي نيعمل ا

 نأ نع ًالضف عرشلا اهيلع صني مل ةمرح هقتع مزالو « رئابكلا مظعأ نم اهقتع مزال نأ باوجلاو
 . ًاطخ امهيلع ةيوستلاف رئابكلا نم نوكي

 :ش ( هانركذ ام ىلع ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع جرفلا ميرحت بجوي ال مهبملا قتعلاو) :م

 دحأ قتع ىلع ةداهشلاك راصف) :ماهؤطو لح اذهلو ‹ ةءوطوملا يف مئاق كلملا نإ : هلوقب ينعي

 اذإ) :م هلك روكذملااذه يأ :ش ( هلك اذهو) :م رم امك هدنع ةلطاب هيف ةداهشلا نإف :ش ( نيدبعلا

 امآ ‹ هيدبع دحأ قتعأ هنأ ىلع) :م لجرلا ةحص يف يأ :ش ( هتحص يف) :م نادهاشلا يأ :ش (ادهش
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 ءادأو هضرم يف وأ هتحص يف هریبدت ىلع ادهش وأ هتوم ضرم يف هيدبع دحأ قتعأ هنآ ادهش اذإ

 اذكو ‹ ةيصو عقو عقو امثيح ريبدتلا نأل « اًتاسحتسا لبقت ةافولا دعب وأ هتوم ضرم يف ةداهشلا

 وهو فلخ هنعو مولعم وهو يصوملا وه امنإ ةيصولا يف مصنالاو ةيصو توم لا ضرم يف قتعلا
 امهنم دحاو لك راصف «امهيف توم اب عيشي تولا ضرم يف قتعلا نالو ‹ ثراولا وأ يصولا

 سيل هنأل ‹ لبقت ال لیق دقف رح امکدحأ هتحص يف لاق هنآ هتوم دعب ادهش ولو اًتيعتم اًمصخ

 . ملعأ هللاو ‹ حيحصلا وهو « عويشلل لبقت ليق دقو « ةيصوب

 :م هيدبع دحأ ربد هنأ ىلع يأ :ش ( هريبدت ىلع ادهش وأ هتوم ضرم يف هيدبع دحأ قتعأ هنأ ادهش اذإ

 وهو « ناسحتسالا يف لبقتو « سايقلا يف لبقت ال ةداهشلا هذه نإف :ش ( هضرم يف وأ هتحص يف)

 عقو عقو امثيح ريبدتلا نأل « اًناسحتسا لبقت ةافولا دعب وأ هتوم ضرم يف ةداهشلا ءادأو) :م هلوق ىنعم

 . ضرملا لاح يف وأ ةحصلا لاح يف عقو ءاوس ينعي :ش ( ةيصو

 نأل :ش (مولعم وهو يصوملا وه اغنإ ةيصولا يف مصخلاو « ةيصو توملا ضرم يف قتعلا اذكو) :م

 :م فلخ يصوملا نعو يأ :ش ( فلخ هنعو) :م اًريدقت ايعدم تيملا ناكف « تيملا قح اياصولا ذيفنت

 ناث ليلد اذه :ش ( توملا ضرم يف قتعلا نألو) :م ةداهشلا لبقتف :ش ( ثراولا وأ يصولا وهو)

 اًمصخ امهنم دحاو لك راصف) :م نيدبعلا يف يأ :ش ( امهيف توملاب عيشي) :م ناسحتسالا هجوب

 اذهلو « امهل اًباجيإ ناكف « نايبلا نع هزجع لاح يف امهدحأ يف قتعلا بجوأ هنأل :ش ( اتيعتم
 . امهنم دحاو لك فصن قتعی

 :م ةداهشلا هذه يأ :ش ( لبقت ال ليق دقف رح امكدحأ : هتحص يف لاق هنأ هتوم دعب ادهش ولو) :م

 اًمصخ امهنم لك ناكف « امهيف قتعلا عويشل يأ :ش ( عويشلل لبقت ليق دقو « ةيصوب سيل هنأل)
 هيف صن ال ليق ظفلب لاق اغإ وأ « ةداهشلا لوبق يضتقت يهو ةحيحص امهاوعد تناكف « انيعتم
 «ريغصلا عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو . هيف اوفلتخا خياشملا نكلو « انباحصأ نع

 يف انخياشم فلتحخاو . هيف فصن الف رح امکدحأ : هتحصو هتایح یف لاق هنأ هتوم دعب ادهش نإو

 ء انه اه ةينلا تلبق عاشملا وه قيرطلا نأو ءانه اه لبقت مل ةيصولا وه قيرطلا نأ ةفينح يبأ لوق
 . ملعأ هللاو امهدحأب ىدعتف « نيتلعب ًالواعم نوكت نأ زاوجل لبقت نأ حيحصلاو

 و ډک ډک

1۹ 



 قنعلاب فلحلا باب
 لخد مث اک ولم یرتشاف كولم هل سیلو رح وهف ذئموي يل كولم لكف رادلا تلخد اذإ : لاق نمو
 ربتعملا ناكف «نيونتلاب هضوعو لعفلا طقسأ هنأ الإ تلخد ذإ موي هريدقت ذثموي هلوق نأل ؛ قتع

 قتع لخد ىتح هکلم ىلع يقبف دبع فلح موي هكلم يف ناك ول اذكو « لوخدلا تقو كلملا مايق

 ءازجلاو لاحلل يل كولم لك هلوق نأل « قتعي مل ذئموي هنيي يف لاق نكي مل ولو : لاق .انلق امل

 طرشلا دوجو ىلإ رخأت ءازجلا ىلع طرشلا لخد امل هنأ الإ « لاحلا يف كولمملا ةيرح

 (قتعلاب فلحلا باب ) :م

 هللاب فلح نم ردصم ماللا رسكب فلحلاو « قتعلاب فلحلا مكح نايب يف باب اذه يآ :ش

 قلعملا ناك الو « ءىشب قتعلا قلعي نأب فلحلا ىلع ءازج قتعلا لعجي نأ فلحلاو . اًقلح فلحي

 ۰ . زيجنتلا نع قيلعتلا رخأ ةيببسلا يف ًارصاق

 نإف ينعي :ش ( كولم هل سيلو « رح وهف ذئموي يل كولم لكف رادلا هذه تلخد اذإ لاق نمو) :م

 هب يرتشي ام هيلع قتعی ال نأ بجی هنأب هيلع ضرتعا :ش ( قتع لخد مث اک ولم یرتشاف) :م فلحل ا
 لاق ولامك ناكف « هببس ىلإ الو « كلملا ىلإ قتعلا فاضأ ام هنأل ؛ ذئموي لاق نإو نيميلا دعب

 . كلذل قتعي ال هنإف رادلا لخد مث هارتشاف « رح تنأف رادلا تلخد نإ : ريغلا دبعل

 تكلم نإ هانعم ذئموي يل كولم لك هلوق نأل < ةلالد كلم اميف ةفاضإإلا دجو هنأب : بيجأو

 الو احيرص ال ةفاضإللا اهيف دجوي مل هنأل ةلأسملا كلت فالخب « رح وهف رادلا لوخد تقو اًكولع

 . ةلالد

 :م تلخد هلوق وهو :ش ( لعفلا طقسأ هنأ الإ رادلا تلخد ذإ موي هريدقت ذشموي هلوق نأل) :م

 كولع لك هلوقب فرظ ذئموي هلوق نأل :ش ( لوخدلا تقو كلم ا مايق ربتعملا ناكف « نيونتلاب هضأوعو)

 ينعأ « ذئنيح هكلم يف دجو اذإ نكي مل وأ نيميلا دعب اًتدحتسم ناك ءاوس هل كولم لك قتعيف

 ركذي ملاذإ ام فالخب لوخدلاب تقولا كلذ ىلإ فاضملا كولمملا ةيرح قلع هنأل « لوخدلا تقو

 لسرأ هنأل « فلحلا دعب هارتشا ام قتعي ال رح كولم لكف رادلا تلخد اذإ لاق لب « ذئموي هلوق

 يل كولم هنأك راصف « ربتعي الف وه وه لقتسملا نأل « لاحلا هب داري لسرملا كلملاو « ًالاسرإ كلما

 . اذهاذكف فلحلا دعب هارتشا ام قتعي ال لاحلا ركذلا اذه قلع ولف « لاحلا يف

 هب راش. :ش ( انلق ال قتع لخد یتح هکلم ىلع يقبف دبع فلح موی هکلم يف ناک ول اذکو ) :م

 :ش ( قتعي مل ذئموي هنيي يف لاق نكي مل ولو ) :م لاق - لوخدلا تقو كلملا مايق ربتعملا - هلوق ىلإ

 داري ينعي :ش ( لاحلل يل كولم لك هلوق نأل ) :م ههجو انركذ دقو فلحلا دعب هارتشا ام قتتعي مل يأ

 طرشلا دوجو ىلإ رخأت ءازجلا ىلع طرشلا لخد ال هنآ الإ « لاحلا يف كوىلمملا ةيرح ءازجلاو ) :م لاحل ا هب



 لك : لاق نمو . نيميلا دعب هارتشا نم لوانتي الو « لوخدلا تقو ىلإ هكلم ىلع يقب اذإ قتعيف
 ادعاصف رهشأ ةتسل تدلو اذإ اذهو قتعي مل اركذ تدلوف لماح ةيراج هلو رح وهف ركذ يل كولع
 ءهدعب لمحلا ةدم لقأ دوجول لامتحا نيميلا تقو لمحل ا مايق يفو ‹ لاحلل ظفللا نأل ؛ رهاظ
 ال مألل اعبت كولم نينحلاو قلطملا كولمملا لوانتي ظفللا نأل < ‹ رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ اذكو
 هعيب كلم ال اذهلو ءاضعألا نود سفنألا لوانني كولمملا مس او هجو نم وضع هنألو « ادوصقم

 لخدت يل كولم لك لاق ول هنأ ةروكذلا فصوب دييقلا ةدئافو : فيعضلا دبعلا لاق « ادرفنم
 يل كولم لك : لاق وأ دغ دعب رح وهف هكلمأ كولم لك لاق نإو اهل اعبت لمحلا لخديف لماحلا

 هلوق نال فلح موی هکلم يف يذلا قتع دغ دعب ءاج مث رخآ یرتشاف كولم هلو دغ دعب رح وهف
 ر
 لك لاق هنأك راصف :ش ( نيميلا دعب هارتشا نم لوانتي ال لوخدلا تقو ىلإ هكلم ىلع يقب اذإ قتعيف
 . اذه اذکف ‹ هکلمتسی ام نود هکلم یف ناک ام قتعی رادلا تلخد اذإ رح وهف لاحلا يف يل كولم

 ةيراج هلو رح وهف ) :م كولمملا ةفص هنأل - ركذ - رجي :ش ( ركذ يل كولم لك لاق نمو ) :م
 سيل نينجلاو لماكلا ىلإ فرصني قلطملاو « قلطم كولمملا نأل :ش ( قتعي مل اركذ تدلوف لماح
 ادعاصف رهشأ ةتسل ) :م ةروكذملا ةيراحلا :ش (تدلو اذإ) :م مكحلا اذهو يأ :ش (اذهو) :م لماكب
 لمحلا نوكي نأ لمتحي ينعي :ش ( لامتحا نيميلا تقو لمحلا مايق يفو  لاحلل ظفللا نأل « رهاظ
 . نيميلا تقو دعب يأ :ش ( هدعب لمحلا ةدم لقأ دوجول ) :م نوكي نأ لمتحيو « نيميلا تقو

 ال مالل ًعبت كولم نينحجلاو قلطملا كولملا لوانتي ظفللا نأل رهشأ ةتس نم لقال تدلو اذإ اكو ) :م
 وضع ) :م نينجا نأل يأ :ش ( هنألو ) :م زوجي ال هنیی ةرافك نع هقتعأ ول هنآ یرت الآ: :ش ( ادوصقم

 نود سفنألا لوانتي كولمملا مساو ) :م اهئاذغب ىذغتيو همأ لاقتناب لقتني هنأ لیلدب :ش ( هجو نم
 م ارضع هنوکل :ش (اةرشتم )م هنوک لاح نينا عیب يآ :ش ( همي كلم ال اذهلو ء ءاضعألا
 . اهئاضعأ

 ركذ يل كولم لك يف ينعي :ش (ةروكذلا فصوب ديبقتلا ةدئافو ) :م فنصملا يآ :ش ( لاق ) :م
 اًعبت لمحلا لخديف لماحلا لخدت ) :م ركذ ظفل نودب :ش ( رح وهف يل كولم لك لاق ول هنأ ) :م وهف
 كولم لك لاق ول ) :م هلوقب هاواتف يف يجلاولولا هدروأ ام اذه ىلع ليلدلاو « لماحلل يأ :ش (اهل

 هنأل نيبتاكملا الإ اعيمج اوقتع نوبتاكمو نوربدمو دالوأ تاهمأو دبع هلو :ش ( دغ دعب رح وهف يل
 مهكلم هنأل « انركذ اميف ققحتم اذهو « اًقلطم ةيكولمملاب هيلإ فاضم كولم لكل قتعلا بجوأ
 . لاحلل هكلمأ - هلوق ال - رح - هلوقل فرظ - دغ دعب - هلوق دغ دعب رح هكلمأ كولم ادي ال ةبقر
 عوفرم انه دعب : :ش ( دغ دعب ءاج مث رخآ یرتشاف كولم هلو دغ دعب رح وهف يل كولم لک لاق ولو ) :م

 (يڌلا قتع ) :م ةيفرظلا ىلع عضاوم يف بصتنيافإو ٠ ينب سيلو فرعم دعب نأل ءاج لعاف هنال

 ربخ نوكيل عفرلاب :ش (ةقيقح لاحلل هكلمأ هلوق نأل < فلح موي هکلم يف :م يذلا كولمملا يأ :ش
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 ‹ ةنيرق ريغ نم هل لمعتسياذكو « لاجل ا هب داريو اذكو اذك كلمأ انآ لاقي ةقيقح لاحلل هكلمأ

 لاحلا يف كولمملا ةيرح ءازجلا ناكف « لاحلل هقلطم نوكيف فوس وأ نيسلا ةنيرقب لابقتساللو

 لك : لاق وأ هكلمأ كولم لك لاق ولو « نيميلا دعب هيرتشي ام لوانتي الف « دغلا دعب ام ىلإ اًقاضم

 :ش ( هل لمعتسي اذكو « لاحلا هب داريو اذكو اذك كلمأ انأ لاقي ) :م زييمتلا ىلع بصنلا زوجيو « نإ

 «ةياهنلا» بحاص لاقو :ش ( فوس وأ نيسلا ةنيرقب لابقتسالا يفو « ةنيرق ريغ نم ) :م لاحلل يأ

 رهاظو :لمكألا لاقو . لابقتسالاو لاحلا نيب كرتشم هنأ وحنلا لهأ ةياور فلاخي ريدقتلا اذهو

 ال لامعتسالا بسحب هوركذ ام ليق : يكاكلا لاقو . «ةياهنلا» بحاص هلاق ام لدي فنصملا ريرقت

 لابقتسالل اَعيصو يضاملل اًعيص اوعضو مهنأل « عضولا بسحب هركذ خيشلاو « عضولا بسحب
 ىلع « اًظفل ىنعم لكل نوكي نأ لصألا نأل « لاحلل لعفأ نوكي نأ بجوف «يهنلاو رمألا يهو

 . فدارتلاو كارتشالل اتيقي لاحلل نوكي نأ بجوف . ةدح

 يف امك اعرش لاحلل راص هنأ الإ لابقتسالل ةقيقح ناك نإو - كلمأ - ؛طيحملا يفو

 ةغيص «ةريخذلا» يفو . لاحلا يف ةقيقحج لاك ناكف « اًمهرداذك كلمأ لاقيامك افرعو « ةداهشلا

 ليق خياشملا تارابع فلتخا اذه دعبو « نييوحنلا يققحم بهذم وهو « ةقيقح لاحلل لعفأ

 ‹ يلصأو دهشأ يف امك «لابقتسالا فالخب ءاذه ىوس ةغيص لاحلل سيلذإ « قحأ لاحلل

 ريرقت : هحرش يف مهضحب لاق : يزارتألا لاقو . رفاسأو جوزتأ كلوق يف لابقتسالل نيعتي امكو

 - فوس وأ - هلوق ىلإ ةقيقح لاحلل - هكلمأ - لاق هنأل « وحنلا ةياور فلاخي «ةيادهلا» بحاص

 . لاجلاو لابقتسالا نيب كرتشم عراضملا نإ اولاق وحنلا لهأو

 سيل لابقتسالل هنوك نأ ىلع لدي ال « ةقيقح لاحلل هنوك نأل « ةفلاخملا ملسن ال : تلق

 عج ريو لدبلا ليبس هنكل « ةقيقحلا ليبس نيينعملا نم دحاو لك ىلع لدي كرتشملا نأل « ةقيقحب
 .دوجوم لاحلا نأل « لاحلا ةدارإ ىلع ليلد قالطإلا دنع انه دجو دقو « دجو اذإ ليلدلاب امهدحأ

 . همالك ىهتنا « موهوملا مودعملا لبقتسملا هضراعي الف

 ضعب لاقو : لمكألا لاقو « «ةياهنلا» بحاص هحرش يف مهضعب لاق هلوقب دارأ : تلق

 لوق لوقأ لاق مث « موهوملا مودعملا هلوق ىلإ يزارتألا مالك قاس مث يزارتألا هب دارأو نيحراشلا

 يف لمعتسي ال كرتشملا نأل « حراشلا لوق اذه لوق ىبأي هنيرق ريغ نم هل لمعتسياذكو فنصللا

 نم مهنم لب ‹ كرتشم عراضملا نأ ىلع نيعمتجم نويوحنلا سيلو « ةنيرقب الإ هنيعب نيينعملا دحأ

 راتخم هلعلو « كلذ سكع ىلإ بهذ نم مهنمو « لاحلا يف زاجم لابقتسالا يف ةقيقح هنإ : لاق

 . هيلإ مهفلا ردابتيل فنصلا

 لاحلا يف كولمملا ةيرح ءازجلا ناكف « لاحلل ) :م كلما قلطم نوكيف يأ :ش (هقلطم نوكيف) :م

 لك) :م . (:لاق وأ هكلمأ كولم لك لاق ولو . نيميلا دعب هب هيرتشب ام لوانتي الف « دغلا دعب ام ىلإ اًقاضم
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 رخآلاو ربدم نيميلا تقو هدنع ناک يذلاف .رخآ یرتشاف كولم هلو يتوم دعب رح وهف يل كولم

 ناك ام قتعي :( رداونلا » يف -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو .ثلثلا نم اًقتع تام نإو « ربدمب سيل

 « رح وهف تم اذإ يل كولم لك لاق اذإ اذه ىلعو « هنيي دعب دافتسا ام قتعي الو فلح موي هکلم

 ‹ رخآلا نود ًاربدم وه راص اذهلو « هكلميس ام هب قتعي الف هانيب ام ىلع لاحلل ةقيقح ظفللا نأ هل

 ةرظتنملا ةلاحلا ربتعت اياصولا يفو « ثلثلا نم ربتعا ىتح ءاصيإو قتع باجيإ اذه نأ امهلو
 دالوأل ةيصولا يفو ةيصولا دعب هديفتسي ام لاملاب ةيصولا يف لخدي هنأ ىري الأ « ةنهارلا ةلاحلاو

 هببس ىلإ وأ كلملا ىلإ اًقاضم حصي اغنإ باجيإلاو « اهدعب هل دلوي نم نالف

 تقو هدنع ناک يذلاف ) :م رخآ اک ولم يأ :ش ( رخآ یرتشاف كولم هلو يتوم دعب رح وهف يل كولم

 نإو ) :م هعیبي ن هل زاج دیقم ربدم وه لب قلطم ربدمب سیل يأ :ش ( ربدمب سیل رخآلاو « ربدم نيميلا
 . هيف نيك ر تشم :ش ( ثلثلا نم اًقتع ) :م ىلوملا يأ :ش (تام

 الو) :م ريبدتلا قيرطب ينعي :ش ( فلح موي هكلم ناك ام قتعي «رداونلا» يف فسوي وبآ لاقو ) :م

 ادارم هريغ نوكي نأ زوجي الف « دارملا وهو « لاحلل ةقيقح ظفللا نأل :ش ( هنيمي دعب دافتسا ام قتعي

 :ش ( رح وهف تم اذإ يل كولم لك :لاق اذإ ) :م مكحلا اذه ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م انلصآ ىلع

 يبأل يأ :ش ( هل) :م ربدمب سيل هدعب هارتشا يذلاو « اربدم فلحلا موي هدنع يذلا نوكي ينعي

 يأ « لاحلل اًملطم نوكيف هلوق دنع :ش ( هانيب ام ىلع لاحلل ةقيقح ظفللا نأ ) :م هللا همحر فسوي

 يأ :ش ( اذهلو « هفلح دعب هكلميس ام ) :م روكذملا ظفللاب يأ :ش ( هب قتعي الف ) :م نيميلا دعب هلوق

 يذلا وهو :ش ( رخآلا نود اربدم ) :م فلحلا موي هكلم يف يذلا يأ :ش ( وه راص ) :م كلذ لجألو

 . نيميلا دعب هكلي

 كولم لك هلوق يأ :ش ( اذه نأ ) :م هللا همحر دمحمو ةفينح يبّأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 امأ . ةيصو يأ :ش ( ءاصيإو قتع باجيإ ) :م يتوم دعب رح وهف يل كولم لك هلوقو «هكلمأ
 ىتح ) :م يتوم دعب لوقيف « ءاصيإ هنإ امأو « رح وهف يل وأ هكلمأ كولم لك : لوقيف قتع باجيإ
 يأ :ش ( ةرظتنملا ةلاحلا ربتعت اياصولا يفو ) :م قافتالاب فلحلا دنع دوج وملا يف :ش ( ثلثلا نم ربتعا

 وه نهرلا نأل ‹ ةنهارلاب تيمسو < نآلا لاقت ىتلا ةرضاحلا يأ :ش ( ةنهارلا ةلاحلاو ) :م ةصبرتملا

 . اهدعب اميف الو « اهلبق اميف الإ « اهيف سوبحم ءرملاو « سنج ا
 نأب :ش (ةيصولا دعب هديفتسي ام لامل اب ةيصولا يف لخدي هنأ ىري الأ ) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث

 ناک ام ثلث هب یصوملل « تام مث الام كلذ دعب بستكاف يتوم دعب نالفل يلام ثلث : لاق

 ( اهدعب هل دلوي نم نالف دالوأل ) :م ةيصو يف لخدي يأ :ش ( ةيصولا يفو ) :م توم لا دنع ادوجوم

 (هبيس ىلإ وأ كلما ىلإ اًقاضم حصي امنإ باجبإلاو ):م توما تقو ىلإ اوشاع اذإ ةيصولا دعب يأ :ش
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 ال ىتح اربدم ريصيف « ةنهارلا ةلاحلل رابتعا كولمملا دبعلا لوانتي قتعلا باجيإ هنإ ثيح نمو

 ‹ توملا ةلاح يهو « ةصبرتملا ةلاحلل ارابتعا هيرتشي يذلا لوانتي ءاصيإ هنإ ثيح نمو « هعيب زوجي

 : لاق هنأك ريصي توملا دنعو « ظفللا تحت لخدب الف ضحم لابقتسا كلمتلا ةلاح توملا لبقو

 دغ دعب هلوق فالخب « رح وهف هکلمأ كولم لک وأ يل كولم لك

 .ءارشلا وهو :ش

 باجيإلا هيف نأ اًضيأو « قتع باجيإ اذه نأ امهل هلوقباذه لبق ركذ امل : يزارتألا لاق

 ببس ىلإ وأ كلملا ىلإ فيضأ اذإ حصي اغإ باجيإلا مث « امهنم دحاو لك ىعاريف ءاصيإلا ههجو
 كولمملا دبعلا لوانتي قتعلا باجيإ ) :م هكلمأ كولم لك : هلوق يأ :ش ( هنأ ثيح نمو ) :م كلما

 :ش ( هنأ ثيح نمو « هعيب زوجب ال ىتح ) :م اربدم كولمملا يأ :ش ( اربدم ريصيف ةنهارلا ةلاحلل ارابتعا

 ةصبرتملا ةلاحلل رابعا هيرتشي يذلا لوانتي ءاصيإ ) :م يتوم دعب رح وهف يل كولم لك : هلوق نأ يأ

 . هکلم یف ناک يذلاک هلبق اربدم ریصی الو « هدعب اربدم ریصیو :ش ( توملا ةلاح يهو

 نيهجو ىلع وهو « ردقم لاؤس باوج حصيانإ - باجيإلاف - هلوق : يكاكلا لاقو
 لوانتلا نأل لآملا ىف الو « لاحلا يف ال ًالصأ يرتشملا باجيإلا لوانتي ال نأ يغبني لاقي نأ امهدحأ

 . هقح ىفامهدحأ سيلو « هببس ىلإ وأ كلملا ىلإ اًقاضم نوكي اغإ

 . يلاحلا باجيإلا رابتعاب ال ءاصيإلا رابتعاب لوانتي اغنإ : لاقو هنع باجأف

 لك يف ريبدتلا نأل « هئارش لاح اقلطم اربدم يرتشملا نوكي نأ يغبني لاقي نأ وهو : يناثلاو

 يلاحلا توافتي ال ءاصيإلا يفو ‹ ثلثلا نم ربتعي ىتح ءاصيإلا هجو ىلع نوكياغنإ ربدم

 . ثدحتسملاو

 ريبدتلا باجيإ نإف : هنع باجأف . ثدحتسملاو يلاحلا هيف لخدي هلام ثلثب ىصوأ ول امك

 . ىهتنا « ثدحتسملا قح يف دجوي ملو هببس ىلإ وأ كلملا ىلإ ريبدتلا ةفاضإ دنع نوكي اغإ اقلطم

 يبأ لوق نع باوجلا ىلإ ةراشإ اذه ليق :ش ( ضحم لابقتسا كلمتلا ةلاح توملا لبقو ) :م

 نإ : « رداونلا» يف سابدلا رهاط وبأ هنع يوري اميف لاق فسوي ابأ نأ هريرقت هللا همحر فسوي

 . هكلمتسي ام هب قتعي الف لاحلل ةقيقح ظفللا

 دنعو «ظفللا تحت لخدي الف ) :م ضحم لابقتسا كلمتلا ةلاح توما لبق نأ باوجلا ريرقتو

 ‹ ةصبرتملا ةلاحلا تحت هلوخدل :ش ( رح وهف هكلمأ كولم لك وأ ىل كولم لك : لاق هنأك ريصي توملا

 لك هلوق فالخب يأ :ش ( دغ دعب هلوق فالخب ) :م ةيصو ضرملا يف قتعلا نوكل اربدم ريصيف

 دغ دعب هكلمأ كولم لك لاق نإو - هلوق دنع :ش ( مدقت ام ىلع ) :م دغ دعب رح يل وأ هكلمأ كولم

 . هرخآ ىلإ - . . رح
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 لابقتسا ضحم ةلاحلاو « ءاصيإ هيف سيلو « قتعلا باجيإ وهو « دحاو فرصت هنأل مدقت ام ىلع

 نيفلتخم نيببسب نكل معن لوقن انأل « لابقتسالاو « لاحلا نيب متعمج مكنإ : لاقي الو ءاقرتفاف

 . دحاو ببسب كلذ زوجي ال اغنإو ةيصوو قتع باجيإ

 ال :ش ( لابقتسا ضحم ةلاحلاو ءاصيإ هيف سيلو قتعلا باجيإ وهو دحاو فرصت هنأل ) :م

 . ناروكذملا نامكحلا يأ :ش ( اقرتفاف) :م هببس ىلإ وأ كلملا ىلإ ةفاضإلا مدعل باجيإلا اهلوانتي

 باوج ىلإ ةراشإ اذه : لمكألا لاق :ش ( لابقتسالاو لاحلا نيب متعمج مكنإ : لاقي الو ) :م

 نيببسب نكل ) :م لابقتسالاو لاحلا نيب انعمج هيفو :ش ( معن لوقن انأل ) :م -هللا همحر- فسوي يبأ

 ةيصولا مكحب باجيإلا اذه تحت هكلم ام لحد هنأ ةلاح :ش ( ةيصو باجيإو قتع باجيإ نوفلتخم
 لاحلا نيب اعيمج نكي ملف « ةيصولا مكحب ال باجيإلا رابتعاب هكلي ام لعفو « باجيإلا مكحب ال
 :م ناك اذإ لابقتسالاو لاحلا نيب عمجملا يأ :ش ( كلذ زوجي ال امنإو ) :م دحاو ببسب لابقتسالاو

 نأب عني نأ ىلوألاو « ىرت امك لاؤسلا ملس ةيادهلا» بحاص : يزارتألا لاق :ش ( دحاو ببسب)

 اهنأ رابتعاب لب « لابقتسا اهنآ رابتعاب تديرأ ام « ةصبرتملا ةلاحلا نأل « امهنيب انعمج ملسن ال لاقي
 . لاؤسلااذه دري الف « ةد وصقم ةيكحم لاح

 ظافلألل ةيصو قتع باجيإ - نيفلتخم نيببسب - هلوقب دارأ فسري ابأ لعلو لمكألا : لاقو

 مزلتسي هنأل رظن هيفو ظفللا تافص يف زاجملاو ةقيقحلا نأل مالكلا يفرط يف كلذ ىلع ةلادلا

 دارملا ناك نإ طقف ءاصيإ هنوكو لاحلا يف قتع باجيإ دارملا ناك نإ دحاو مالك يفرط نيب يفانتلا

 ةيصولاو « ةيصو عقو عقوامثيح ريبدتلاو « ريبدت مالكلا اذه لاق ولو « توملا دعب قتع باجيإ

 ءامهنيب امو توملا دنع دجويامو هكلم ىف ناك ام هتحت لخديف « ةرظتنملاو ةنهارلا ةلاحلا اميف ربتعت

 نم ملسأو اًبينأت دشأ نوكي هلعل تومي ىتح اربدم ثدحتسملا ريصي الف هتحت لخادب سيلف

 . ملعأ ىلاعت هللاو ٠ ضارعإلا



 لعج ىلع قنعلا باب
 فلاب وأ مهرد فلأ ىلع رح تنأ لوقت نأ لثم كلذو ؛ قتع دبعلا لبقف لام ىلع هدبع قتعأ نمو

 ةضواعملا ةيضق نمو ‹ هسفن كلم ال دبعلا ذإ ‹ لاملا ريغب لاملا ةضواعم هنأل هلوبقب قتعي انإو مهرد

 ىتح هيلع نيد طرش امو ارح راص لبق اذإف « عيبلا يف امك « لاحلل ضوعلا لوبقب مكحلا توبث

 ‹ فرعام ىلع قرلا مايق وهو « يفانملا عم تبث هنأل ةباتكلا لدب فالخب « هب ةلافكلا حصت

 هنيع ريغب ناك نإو ‹ ناويحلاو ضرعلاو دقنلا نم هعاونآ مظتني لاملا ظفل قالطإو

 نم ناسنإال لعج ام ميجلا مضب لعجلاو « لعج ىلع قتعلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 بيرغ حرش يف يسبعلا حرص هبو « ميجا حتفب ةلاعجلاو ةليعجلا اذكو « هلعفي ءيش ىلع ءيش
 لاعف باب يف «بدألا ناويد بيذهت» يف ركذي ملو « ميجا رسكب حاحصلا يف تبثأو « ثيدحلا

 كل تلعج لاقي مسا مضلابو « ردصم ميجلا حتفب لعحل او ءافلا حوتفم يف هركذ لب < ءافلا رسكب

 ريغ لاملا نوكل بابلا اذه رحخأ اغإو ءًالعف وأ الوق ءيشلا ىلع ةرجألا وهو ءالعجو ءالعج اذك

 . قتعلا باب يف لصأ

 وأ مهرد فلأ ىلع رح تنأ لوقن نأ لثم كلذو « قتع دبعلا لبقف لام ىلع هدبع قتعأ نمو ) :م

 فلاب ينئيجت نأ ىلع وأ اًملأ ينيطعت نأ ىلع وأ اهيدؤت فلأ ىلع لاق ول كلذكو :ش ( مهرد فلأب

 نمو ‹ هسقن كلي ال دبعلا ذإ ‹ لاما ريغب لاملا ةضواعم هنأل هلوبقب قتعي امنإو ) :م لتق لثم قتع هلوق

 هنإف :ش ( عيبلا يف امك لاحلل ضوعلا لوبقب ) :م انه قتعلا هب دارأ :ش ( مكحلا توبث ةضواعملا ةيضق

 . (ًارح راص لبق اذإف ) :م دقعلا عقي تعب : عئابلا لوقي نأ دعب تيرتشا لاق اذإ

 تيدأ نإ لاق ول امك فلألا ءادأ طرشب اًقلعم قتعلا نوكيف طرشلا ىلع ةملك : تلق نإف :ش

 يف كلذ نأل دوجولا رطخ ىلع نوكي يلع تلحخد اذإ طرشلا ىلع نوكي اغإ تلاق اَلا يلإ

 . لاعفألا ىلع هيف تلخد ةروكذملا روصلا ضعب نأل ء«نايعألا نود لاعفألا

 (هب ةلافكلا حصت ىتح ) :م هيلع نيد دبعلا ىلع طرش يذلا يأ :ش ( هيلع نيد طرش امو ) :م

 :ش (هنأل ) :م ةلافكلا هب حصت ال ثيح نم :ش ( ةباتكلا لدب فالخب ) :م رح وهو « ىعسي هنأال :ش

 ‹ سايقلا فالحخ ىلع هتوبث ناكو :ش ( قرلا مايق وهو يفانملا عم تبث ) :م ةباتكلا لدب نأل يأ

 لوصح ةرورض سايقلا فالخب تبث املف « هدبع ىلع نيدلا ىلوملا بجوتسي نأ ىقبي سايقلاف
 :م ةلافكلا ىلإ دعي ملو ‹ ةرورضلا عضوم ىلع رصتقا ىلوملل لالا لوصحو ‹ بتاكملل ةيرحلا

 . اتيد هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوم ا نأ وهو « بتاكملا باتك يف :ش (فرع ام ىلع)

 ( هعاونأ مظتني ) :م - لام ىلع هدبع قتعأ نمو - هلوق يف ينعي :ش ( لالا ظفل قالطإو ) :م

 ناويحلا ناك نإو ينعي :ش ( هنيع ريغب ناك نإو « ناويحلاو ضرعلاو دقنلا نم ) :م لاملا عاونآ يأ :ش
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 ليكم او ماعطلا اذكو « دمعلا مد نع حلصلاو قالطلاو حاكنلا هباشف « لاما ريغب لاملا ةضواعم هنأل

 . ةريسي اهنأل « فصولا ةلاهج هرضت الو سنجل ا مولعم ناك اذإ نوزوملاو

 يأ :ش ( هنأل ) :م رامح وأ سرف لاق نأب عونلا هب دارأ نكلو . ةمذلا يف اتيد نوكي نأب ةنيعم ريغ

 قالطلاو حاكنلا هباشف ) :م ةيرحلا وهو :ش ( لاما ريغب لاملا ةضواعم ) :م لام ىلع قاتعإلا نأل
 « دوقعلا هذه يف ةمذلا يف اتيد تبثي ناويحلا نإ ثيح نم ةهباشملا هجو :ش ( دمعلا مد نع حلصلاو

 عيبلاب هربتعا هنإف « يعفاشلا فالخ هيفو . هللا همحر دمحأو كلام لاق هبو ء انهاذكف

 اًضوع ماعطلا نوكي نأ زوجي اذكو يأ :ش ( ماعطلا اذكو ) :م حاكنلا يف مالكلا رم دقو .ةراجإلاو

 ىلع كتقتعأ : لاق نأب :ش ( ليكمل او ) :م ةطنحلا نم زيفق ةئام ىلع كتقتعأ لاق نأب « قاتعإلا نع

 لسعلا نم نم ةئام ىلع كتقتعأ : لاق نأب :ش ( نوزوملاو ) :م لاكي ام هوحنو ريعشلا نم ليك ةئام
 . نزوی امن هوحنو

 ركذي مل نأب :ش ( فصولا ةلاهج هرضت الو ) :م لكلا لبق اذه :ش ( سنجل ا مولعم ناك نإ ) :م

 لاب سيل امع اًضوع ناك اميف ًاوفع تناكف :ش ( ةريسي اهنأل ) :م ةيفيرخلاو ةيعيبرلاو ةءادرلاو

 ‹ هنيعب ةمذلا يف ضرع ىلع قتعأ ولو : «ةفحتلا» يفو « ةيمستلا ةحص عني ملف « رهملاك

 ةميق دبعلا ىلع بجي زجي مل نإو « زاج هنيع قحتسملا كلاملا زاجأ نأب قتعي هنإف هريغ كلموهو
 . هتبفر

 ةميلستلل هيلعف اًفوصوم ناك نإو « زاج سنجل ا مولعم هنيع ريغب ضرع ىلع قتعأ ول كلذكو
 يف امك لوبقلا ىلع ىلوملا ربجأ ةميقلاب ءاج نإف « كلذ نم طسولا هيلعف اًفوصوم نكي مل نإو
 نأل «هلثم ةميق همزليو قتعي بوث ىلع رح تنأ : لاق نأب سنج لا لوهجم ىلع هقتعأ ولو « رهملا

 يف هنيع ريغب ناك نإ ىلوملا دي نم قحتساف ىدأو رهملا يفامك لدبلا ةحص عنمت سنجل ا ةلاهج
 ‹ دقعلا يف اًينغ ناك نإو « دقعلا بجوم وه يذلا نع زجعي مل هنأل « هلثم دبعلا ىلعف دقعلا

 يبأو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هسفن ةميقب دبعلا ىلع عجري هنإف ناويح وأ ضرع وهو

 هنم دبعلا سفن عاب اذإ فالخلا اذه ىلعف قحتسملا ةميقب عجري - هللا همحر - دمحم لاقو . فسوي

 ةميقب عجري هدنعو ءدبعلا ةميقب عجري امهدنعف ميلستلا لبق تكله وأ ةيراجلا تقحتسا مث ةيراجي

 . ةيراجلا

 «لماشلا» يف لاق ام هنايب « دبعلا لوق لوقلاف لاملا يف افلتخا نإف : مكاحلل «يفاكلا» يفو

 نل ‹ هنيي عم دبعلا لوق لوقلاف ةطنح رك ىلع : دبعلا لاقو «٠ فيصو ىلع كتقتعأ : ىلوملا لاق

 «لماشلا» يف لاقو « ىلوملل ةنيبلاو هفصو كلذكف هلوق لوقلا ناك لاملا لصأ ركنأ ول دبعلا

 يف كلذكو « دقعلا لصأ يف لوقلا نأل « دبعلل ةنيبلاو ىلوملل لوقلاف لاملا ردق يف افلتخا : ًضيأ

 . هتفص
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 مهرد فلأ يلإ تيدأ نإ لوقي نأ لثم كلذو « اًتوذأم راصو حص لاما ءادأب هقتع قلع ولو : لاق

 قيلعت يف حيرص هنأل « اًبتاكم ريصي نأ ريغ نم ءادألا دنع قتعي هنأ حص هلوق ىنعمو« رح تنأف

 راص اغنإو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع ءاهتنالا يف ةضواعم ا ىنعم هيف ناك نإو « ءادألاب قتعلا

 . ةلالد هل اًنذإ ناكف يدكتلا نود ةراجتلا هدارمو ؛ هنم ءادألا هبلطب باستكالا يف هبغر هنأل اًتوذأم

 هنأ قوقحلا رئاس يفو هيف رابجإلا ىنعمو دبعلا قتعو هضبق ىلع مكاحلا هربجأ لاملا رضحأ نإو

 . ةيلختلاب اًضباق لزني

 هدبع قتع لجرلا قلع ولو : يوردقلا لاق يأ :ش ( حص لامل ا ءادأب هقتع قلع ولو :لاق ) :م

 هدرب دتري الو « دبعلا لوبق ىلإ هيف جاتحي الو < ءادألا لبق قتعي الف « قتعلا حص لامل ا ءادأب

 ) :مدبعلا يأ :ش ( راصو ) :م طورشلا رثاسب قيلعتلا يف امك « ءادألا لبق هعيبي نأ ىلومللو

 : لوقي نأ لثم ) :م لاما ءادأب هقيلعت يأ :ش ( كلذو ) :م لاملا ءادأل بسكتلا يف ىعسي :ش (اًنوذأم

 نأ يأ :ش (هنأ ):م يوردقلا لوق ىنعم يأ :ش ( حص هلوق ىنعمو رح تنأف مهرد فلأ يلإ تيدأ نإ

 ال ينعي :ش ( اًبتاکم ریصي نأ ريغ نم ) :م طورشملا لاملا ءادأ يأ :ش ( ءادألا دنع قتعي ) :م دبعلا

 تام ولو «هنع يدؤيالو « هالو هالوملامف « اتيد كرتو تام ول ىتح « نيبتاكملا ماكحأ هل تبثي

 اهدبع قتعي مل تدأ مث تدلوف ةمأ تناك ولو « هباسكأ نم هدي يف ام هنع ثروي قيقر دبعلاف ىلوملا

 . عيمجلا يف هركذ ام سكع ىلع مكحلا ناكل ابتاكم ناك ولو قتعي مل ىلوملا هأربأو لاملا طح ولو

 قيلعت يف حيرص ) :م رح تنأف مهرد فلأ يلإ تيدأ نإ ىلوملا لوق نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ءاش نإ نيبن ام ىلع ) :م لاملا ءادأ دنع يأ :ش ( ءاهتنالا يف ةضواعملا ىنعم هيف ناك نإو « ءادألاب قتعلا

 دوصقملا ىلإ ارظن ةضواعمو ظفللا ىلإ اًرظن قيلعت هنأ الو هلوق دنع طوطحخ دعب يأ :ش ( ىلاعت هللا

 بيغرتلا نم ينعي :ش ( ةراجتلا هدارمو هنم ءادألا هبلطب باستكالا يف هبغر هنأل اًتوذأم راص امنإو ) :م

 . هسجنیو ءرم لدب هنأ :ش ( يدكتلا نود ) :م رايتخالا دنع ةعورشملا يه اهنأل باستكالا يف

 هقح يآ :ش ( ناکف) :م هيف نارودلاو سانلا نم لاؤسلا هانعمو يسراف ظفل لصألا يف يدكتلاو

 نم نكمتيالو «ةراجتلا هدارم نأل < ةلالدلا ثيح نم يأ :ش ( ةلالد هل اًنذإ ) :م لام ا ءادأ ىلع

 . ةلالدامإو احيرص امإ نذإلاب الإ كلذ

 نأ ي :ش ( مكاجلا هربجأ ) :م طورشملا لاملا دبعلا رضحأ نإو يأ :ش ( لاملا رضحأ نإو ) :م

 يف يأ :ش ( هيف رابجإلا ىنعمو ) :م هيلع طرش اج ماق هنأل :ش ( دبعلا قتعو هضبق ىلع ) :م ىلوملا

 ( هنأ ) :ماههبشأ امو ةباتكلا لدبو علخلا لدبو « نمشلاك :ش ( قوقحلا رئاس يفو ):م عضوملا اذه

 نأ اهطرش : يكاكلا لاقو . عناوملاو ديلا عفر يهو :ش ( ةيلختلاب اًضباق لزني ) :م ىلوملا نأ يأ :ش

 دنع موهفملا وهام ضبقلا يف رابجإلا ىنعم نوكي نأ يعفاشلا لوق وهو « هضبق هنكمأ هدي ديب ول

 . سبحلاو برضلاب مجارتلاب ضبقلا ىلع هركي نأ وهو «سانلا
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 قتعلا قيلعت وه ذإ نيب فرصت هنأل « سايقلا وهو لوبقلا ىلع ربجي ال : هللا همحر- رفز لاقو

 ةرشابم ىلع ربج الو «خسفلا لمتحي الو «دبعلا لوبق ىلع فقوتب ال اذهلو « اظفل طرشلاب
 اهيف لدبلاو ةضواعم اهنأل ؛ةباتكلا فالخب ‹ طرشلا دوجو لبق قاقحتسا ال هنأل « ناميإلا طورش

 الإ ءادألاب هقتع قلع ام هنأل ؛ دوصققملا ىلإ ارظن ةضواعمو « ظفللا ىلإ ارظن قيلعت هنأ انلو بجاو

 اًضوع ناك اذهلو « ةباتكلا ةلزنمب هتلباقمب لاملا ىلوملاو ةيرحلا فرش دبعلا لانيف لاملا عفد ىلع هثحيل

 اًعفدو ظفللاب المع ءادتبالا يف اًقيلعت هانلعجف « اتئاب ناك ىتح « ظفللا اذه لثم يف قالطلا يف

 دلولا ىلإ يرسي الو « هتبتاكمب قحأ دبعلا نوكي الو هعيب هيلع عنتمي ال ىتح ىلوملا نع ررضلل

 نيميلا دارملا سيلو :ش ( نيمي فرصت هنأل ‹ سايقلا وهو ٠ لوبقلا ىلع ربجي ال : رفز لاقو ) :م

 ( اًظفل طرشلاب قتعلا قيلعت ) :م هنأل يأ :ش ( وه ذإ ) :م ءازجلاو طرشلا وه هللا ريغب نيميلاو هللاب

 لالا نم اذك ىلع كتبتاك : هدبعل لاق ول هنإف « يظفل قيلعتب تسيل اهنإف « ةباتكلا نع ازارتحا :ش
 :م كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م هيف طرشلا ظافلأ مدعل يظفل قيلعت هيف سيلو « ةباتكلا تحص
 لع ربج الو) :م ءادألا لبق هعيبي نأ هنكييو :ش ( خسفلا لمتحي الو دبعلا لوبق ىلع فقوتي ال )

 دوجو لبق قاقحتسا ال هنأل ) :م - نيي فرصت هنأل - هلوقب لصتم اذه :ش ( ناميإلا طورش ةرشابم

 :ش (اهنأل) :م اهيف ربجي ثيح :ش ( ةباتكلا فالخب ) :م رادلا لوخدب قيلعتلاك راصف :ش ( طرشلا

 . ربجي كلذلف :ش ( بجاو اهيف لدبلاو ةضواعم ) :م ةباتكلا نأل يأ

 (ظفللا ىلإ ًارظن قيلعت ) :م رح تنأف ءاقبلا يلإ تيدأ نإ لجرلا لوق نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 لوصح وهو « ىلوملا دوصقم يأ :ش ( دوصقملا ىلإ ارظن ةضواعمو ) :م طرشلا فرح هيف نأل :ش

 :م ىلوملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوقب كلذ حضوأو . ةيرحلا لوصح وهو دبعلا دوصقمو «لاملا

 دبعلا لانيف لاملا عفد ىلع ) :م هضرحيل يأ :ش ( هثحيل الإ ) :م لامل ا ءادآب يأ :ش ( ءادألاب هقتع قلع)

 (ةباتكلا ةلزنمب ) :م قتعلا ةلباقب يأ :ش ( هتلباقمب لاملا ) :م ىلوملا لانيلو يأ :ش ( ىلوملاو ةيرحلا فرش

 خسفنتال ىلوملا تاماذإاذهلو « عبات طرشلا ىنعمو ‹ لصألا يف ةضواعم اهنإف :ش

 . ةباتكلا

 (ناك) :م دوصقلا ىلإ ارظن ةضواعم قتعلا ةلباقب لاملا نوك لجألو يأ :ش ( :ش ( اذهلو ) :م

 تنأف الأ يلإ تيدأ نإ : لاق اذإ ام وحن :ش ( ظفللا اذه لثم يف قالطلا يف اًصضوع ) :م لام لا يأ :ش

 :م ضوع ىلع هعوقول ةفصلا هذهب اهقلط اذإ :ش ( اّنئاب ) :م قالطلا يأ :ش ( ناك ىتح ) :م قلاط

 يف يأ :ش ( ءادتبالا يف اًقيلعت ) :م رح تنأف املأ يلإ تيدأ نإ ىلوملا لوق انلعجف يآ :ش (هانلعجف)

 يآ :ش ( ىلوملا نع ررضلل اًعفد ) :م طرشلا فرحب هنوك وهو :ش ( ظفللاب المع ) :م رمألا لو

 . ىلوملا نع ررضلا عفد لجأل

 ( ءادألا لبق دولوملا دلولا ىلإ يرسي الو هتبتاكمب قحأ دبعلا نوكي الو هعيب هيلع عنتمب ال ىتح ) :م
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 ربجي ىتح « دبعلا نعررضلل اًعفد ءادألا دنع ءاهتنالا يف ةضواعم هانلعجو « ءادألا لبق دولوملا

 لوبقلا ىلع ىلوملا

 مل لالا تدأ مث تدلو مث . ةرح تنأف املأ يلإ تيدأ نإ : هتمأل لاق نأب لاما ءادأ لبق يأ :ش

 _ ءاهتنا يف يأ :ش ( ءاهتنالا يف ةضواعم ) :م روكذملا لوقلا يأ :ش ( هانلعجو ) :م اهعم دلولا قتعي

 يف ةقشملا لمحت ام هنإف :ش ( دبعلا نع ررضلل اًعفد ) :م لاملا ءادأ يأ :ش ( ءادألا دنع ) :م رمألا

 ولو . لاملا لوبق يأ :ش ( لوبقلا ىلع ىلوملا ربجي ىتح ) :م ةيرحلا فرش لانيل الإ لاملا باستكا

 . هقلع ثيح هئادأب قتعلاب يضر دقو ضوعلا ذخأل هب ررضتي ال ىلوملا ربجأ

 ‹ ىلوملا كلم ءادألا دنع امهالك لدبملاو لدبلا نأل < ًالصأ ةضواعم هلعج نكي ال : ليق نإف

 ط رش تبث ةباتكلا ىنعم ءادألا دنع تبث امل هنأب بيجأ . هالومل هدي ىف امو وهو دبع ءادألا لبق هنأل

 ءادألا دجو ىتم ءادألا ىلع اًقباس اذهب تبثيف « ىلوملاب قحأ دبعلا ريصي نأ وهو « ءاضتقا هتحص

 كلذل قحأ ريصي هنإف « ةباتكلا لبق الام بسكلا ناك هلامو هسفن ىلع هدبع تناك اذإ امك راصو

 . مالسإلا خيش «طوسبم» يف اذك لاق مث ةياهنلا بحاص هركذ « قتع كلذ ىدأ ول ىتح « لاملا

 دب الف ‹ ضراعملا وه ةباتكلا توبث ىنعم نأ امهدحأ ؛ نيهجو نم رظن هيفو : لمكألا لاقو

 لوصح نع ًالضف هتحص يضتقي ال ةرابع ءيشلا ةحص طرش لوصح نأ يناثلاو . هتابثإ نم

 اهيف مئاق مك ركذ يذلا ىنعملاو ةباتكلا تحص امل لاقي نأ باوجلا يف باوصلا لعلو « ءاضتقا

 نوكيف « ىلوأ قيلعتلا ىنعم هيفو «لام ىلع قتعلا حصي الف قيلعتلا ىنعم اهيف سيل ةضواعم
 . ةلالد ةباتكلاب اًقحلم

 . ؟اعيمج ىلوملا نع ضوعملاو ضوعلاو ةضواعم هلعج حصي فيك تلق نإف : يزارتألا لاقو

 . ىلوملل ال دبعلل لصحي وهو « قتعلا وه انه ضوعلا نأل « ةطلاغم هذه : تلق

 ربجي ال ثيح « رح تنأف « ارمخ يلإ تيدأ نإ لاق اذإ اهنم ماكحألا مكيلع درت : تلق نإف

 تججحف املأ يلإ تيدأ نإ لاق اذإ اهنمو « رح تنأف اًبوث ىلإ تيدأ نإ لاق اذإ اذكو « لوبقلا ىلع

 ىلع ربجي ال فلأب هءاج مث هارتشا مث دبعلا عاب اذإ اهنمو . لوبقلا ىلع ربجي ال رح تنأف اهب

 . لوبقلا

 هنإف بولا امأو . تع اهادأ اذإ نكل « هنم عونم ملسملا نأل رمحلا يف يرجي ال : تلق

 ام ءادألا درج قتعي ال اذهلو لاحلا وأ جحل ا امإ « نائيش هيف قيلعتلاف جحا امأو . سنج لا لوهجم

 . ربجلا حصي الف ‹ ةضواعملا ىنعم هيف سيلو « جحلا دجوي مل

 نأل . ال وأ جحلادجو دبعلا قتعيو لوبقلا ىلع ربجي اهب جحأ املأ يلإ تيدأ نإ : لاق ولو

 ربچي الف « ةباتكلا ىنعم لطب ةريخألا ةلأسملا يف عيبلا حصيو « اًطرش ال ةروص عقو جحا
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 ىلع ربجي ضعبلا ىدأ ولو « ضوعلا طرشب ةبهلا هريظن « لئاسملا جرختو هقفلا رودي اذه ىلعف

 ول مث « يقابلا ىدأو ضعبلا طح اذإ امك « طرشلا مدعل لكلا دؤي مل ام قتعي ال هنأ الإ ٠ لوبقلا

 مل هدعب اهبستكا ناك ولو ءاهقاقحتسال قتعو هيلع ىلوملا عجر قيلعتلا لبق اهبستكا الأ ىدأ
 ىلع رصتقي تيدأ نإ هلوق يف ءادألا مث « هنم ءادألاب هتهج نم نوذأم هنأل « هيلع ىلوملا عجري

 .ىتم ةلزنب تقولل لمعتست اذإ نأل ‹ رصتقي ال تيدأ اذإ هلوق يفو « رييخت هنأل « سلجلا

 . لوبقلا ىلع

 لاقو . ةيهقفلا لئاسملا ىلإ هقفلا رودي نيهبشلا رابتعا ىلع يأ :ش ( هقفلا رودي اذه ىلعف ) :م

 لوهجملا ةغيص وهو « رودي هلوق ىلع فطع :ش ( لئاسملا جرختو ) :م يهقفلا ىنحملا يأ : يكاكلا

 الو ‹ ضبقلا لبق كلملا ديفي ال ىتح ءادتبا ةبه اهانلعج :ش ( ضوعلا طرشب ةبهلا هريظن ) :م اهنم

 ‹ بيعلاب اهدريو ةقفشلا اهيف قحتسي الو ةمسقلا لمتحي اميف عويشلاب ديفيو « هميلست يرجي

 . عوجرلا نم عئابلا نكمتي ال ىتح ضبقلا دعب عيبلا ماكحأ اهيلع بترتيو

 راصف ءادألا دنع ضوع يفف « ةهج هنم رح هنأل :ش ( لوبقلا ىلع ربجي ضعبلا ىدأ ولو ) :م

 ىتأ ولو «يواحطلا حرش» يفو . نيميلا ضعبو ةباتكلا لدب ضعبل اًصن ضارعإلا مكح ضعبلل
 . فسوي يبأ لوق وهو « اذه هلوبقب قتعي ال هنأل « ربجي نأ سايقلاف ةئامسمخب دبعلا

 مدعل لكلا دؤي ملام قتعي ال هنأ الإ ) :م بتاكملا يف امك لوبق ىلع ربجي «ناسحتسالا» يفو

 اذإ اميف فلألا ضعب ىلوملا طح اذإ ينعي :ش ( ضعبلا طح اذإ امك ) :م لكلا ءادأ وهو :ش ( طرشلا

 ‹ طرشلا مدعل قتعي ال فلألا يقاب يأ :ش ( يقابلا ىدأو ) :م رح تنأف املأ يلإ تيدأ نإ هل لاق

 يف مكاحلا رسف دقو « مهاردلا ناكم ريناندلا ىدأ اذإ امك دجوي ملو فلألا ءادأ طرشلا نأل

 . مكحلااذه ىلع «يفاكلا»

 اهلثم ىرخأ فلأب :ش ( هيلع ىلوملا عجر قيلعتلا لبق ) :م دبعلا :ش ( اهبستكا اًفلأ ىدأ ول مث ) :م

 هدي يف امو دبعلا نأل « اهقحتسي ناك هنأك فلألا ىلوملا قاقحتسال يأ :ش ( اهقاقحتسال قتعو) :م

 مل) :م قيلعتلا دعب فلألا كلت بستكا دبعلا ناك ولو يأ :ش ( هدعب اهبستكا ناك ولو ) :م هالومل

 باستكالاب ىلوملا ةهج نم نوذأم دبعلا نأل يأ :ش ( هنم ءادألاب هتهج نم نوذأم هنأل « هيلع عجري

 اذك « بتاكملا فالخب « ىلوملل ةراجتلا ىف نوذأملا لام نأل « ىقابلا ذخأي هنكل « هنم ءادألاو

 . هريغو «لماشلا»يف

 ءادألا نيب دبعلل ينعي :ش ( رييخت هنأل « سلجملا ىلع رصتقي تيدأ نإ هلوق يف ءادألا مث ) :م

 هلوق يفو )رصتقي ال هنأ هللا همحر فسوي يبأ نع رشب ىورو < ةياورلا رهاظ وه اذهو « عانتمالاو

 ( ىتم ةلزنمب تقولل لمعتست اذإ نآل ‹ رصتقي ال ) :م رح تنأف املأ يلإ تيدأ اذإ ينعي :ش ( تيدأ اذإ

 رصتقي ال رح تنأف املأ يلإ تيدأ ىتم هلوق يف امك « سلجملا ىلع رصتقي الف معي تقولاو :ش
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 ام ىلإ باجيإلا ةفاضإل توملا دعب لوبقلاف مهرد فلأ ىلع يتوم دعب رح تنأ هدبعل لاق نمو
 ىلع ربدم تن لاق اذإ ام فالخب « مهرد فلأب ادغ رح تن : لاق اذإ امك راصف ‹ توملا دعب
 لالا بجي ال هنأ الإ لاحلا يف ريبدستلا باجيإ نأل ء لاحلا يف هيلإ لوبقلا نوكي ثيح مهرد فل
 نأل ء ةثرولا هقتعي ملام توما دعب لبق نإو « باتكلا ةلأسم يف هيلع قتعب ال :اولاق « قرلا مايقل

 . حيحص اذهو « قاتعإال لهأب سيل تيما

 . سلجملا ىلع

 دعب دبعلا لبق يأ :ش ( توملا دعب لوبقلاف مهرد فلأ ىلع يتوم دعب رح تن هدبعل لاق نمو ) :م
 توملا دعب قتعملا باجيإ لوزن نوكيف :ش ( توملا دعب ام ىلإ باجيإلا ةفاضإل ) :م ىلوملا توم

 نوكي :ش (مهرد فلأب دغ رح تنأ لاق اذإ امك راصف ) :م باجيإلا لاوز دنع نوكي لوبقلاو
 . ال مأ قتعي له توملا دعب لبق اذإف « باجيإلا لوزن تقو هنأل ءادغ لوبقلا

 لك نأ لصألا نأل « يصولاو ةثرولا هقتعي ىتح لوبقلاب قتعي مل «يواحطلا حرش» يف لاق
 رح تنأو هدبعل لاق ول هنأ ىرت الأ « قاتعإلاب الإ قتعي ال ةعاس ولو توملا دعب هعوقو رخأف قتع

 . رهش دعب ةثرولا هقتعي ىتح قتعي ال رهشب يتوم دعب

 باجيإ نأل « لاحلا يف هيلإ لوبقلا نوكي ثيح مهرد فلأ ىلع ربدم تنأ لاق اذإ ام فالخب ) :م

 اًنيد هدبع ىلع بجوتسيال ىلوملا نأل :ش ( قرلا مايقل لالا بجي ال هنآ الإ لاحلا يف ريبدتلا
 لاق اذإ ديلولا نب رشب رداون نع سانجألا بحاص هركذ ام ىلع فسوي يبأ لوق اذه ءاحيحص
 وهو ىلوملا تام اذإف هعيبي نأ هلو « ةعاسلا لوبقلا سيل ةفينح وبأ لاق «مهرد فلأ ىلع ربدم تنأ
 نأ هل سيلف كلذ هل لاق نيح لبقي مل نإ : فسوي وبأ لاقو . قتع فلأ اًدِإ تلبق لاقو هكلم يف

 . ديسلا تام اذإ فلألا هيلعو « اًربدم ناك لبق نإو « كلذ دعب لبقي

 يف يأ :ش ( باتكلا ةلأسم يف قتعي ال ) :مانخياشم نم نورحخأتملا لاق يأ :ش (اولاق ) :م
 توما دعب لبق نإو ) :م مهرد فلأ ىلع يتوم دعب رح تنأ : هلوق يهو < «ريغصلا عماجلا» ةلأسم

 نم سيل تيملا نال ) :م يضاقلاف اوعنتما نإف « يصولا وأ : يشاترمتلا لاق :ش ( ةثرولا هقتعب مل ام
 ىلع ءانب « ةثرولا هقتعي ملام قتعي ال هنأ حيحص خياشملا لوق يأ :ش ( حيحص اذهو « قاتعإلا لهأ

 « توملاب تمدع دقو « باجيإلا طرش بوجولا ةيلهأو « توملا دعب ام ىلإ نامض باجبيإ هنآ
 ةتباثب تسيل ةيلهألاو طرش توملاو « ةتباث ةيلهألاو « لاحلا يف باجيإ هنإف « ريبدتلا فالخب
 . نونجم وهو طرشلا دجوف رح تنأف رادلا تلخ نإ : لاق ول امك هنع طرشب

 نأ يغبني توملا دعب لبق نإف . مدقتاميف هلوق وهو « هانمدق رظن هيف انلو : يزارتألا لاقو
 نأ ىرت الأ . قاتعإلا لهأب سيل تيملا ناك نإو لحملا ىلإ اًقاضم لهألا نمردص مالكل قتعي

 لهأب سيل تقولا كلذ يف ناك نإو لهألا نم ردص مالكل اًمكح توملا دعب اًربتعم لزن باجيإلا
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 هسفن ةميق هيلعف هتعاس نم تام مث قتع دبعلا لبقف نينس عبرأ هتمدخ ىلع هدبع قتعأ نمو : لاق

 هيلع : هللا همحر- دمحم لاقو -هللا همحر- فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هلام يف

 لوبقلاب قتعلا قلعتيف ًضوع ةمولعم ةدم يف ةمدخلا لعج هنألف قتعلا امأ « نينس عبرأ هتمدخ ةميق

 قتعي ملاذإو . ةايحلا لاح ربتعي ال لوقلا نإ اًضيأو « هيلع لوبقلا بترتياذهلو ٠ باجيإلل
 ةافولا دعب ًاربتعم نوكي ال يصولا وأ ةثرولا نم يأ « مهنم دحاو قاتعاب الإ ةافولا دعب لوبقلاب

 . توملا دعب لوبقلاب هلوقل وأ « ةدئاف ىقبي الف « اًضيأ

 ىلع) :م هدبع قتعأ نمو : «ريخصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( هدبع قتعأ نمو : لاق ) :م

 نم ) :م ةلأسملا رخآ يف نيب امك دبعلا وأ ىلوملا يأ :ش ( تام مث قتع دبعلا لبقف نينس عبرأ هتمدخ

 لاقو هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هلام يف هسفن ةميق هيلعف ) :م لدبلا ةعاس يأ :ش ( هتعاس

 هلوقو ء«رخآلا ةفينح يبأ لوق هركذ يذلا اذه :ش ( نينس عبرأ هتمدخ ةميق هيلع : هللا همحر دمحم

 يعفاشلاو رفز لوقو .«ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا هركذ اذك « دمحم لوقك لوألا
 . «يفاكلا »يف ديهشلا مكاحلا هركذ اذك « سانلا نيب فورعملا تيبلا ةمدخو « دمحم لوقك

 عبرأ ينمدخت نأ ىلع رح تنأ هدبعل لاق ول :«يواحطلا حرش» يف لاق ام ةلأسملا حرشو

 ؛ ىلوملا تام دقو « ىلوملل ةمدخلا طرش نل «ةمدخلا تلطب ةمدخلا لبق ىلوملا تام نإف « نينس

 هيلعو دمحم دنعو « هسفن ةميق هيلعو دمحم دنعو « هسفن ةميق هيلع فسوي يبأو ةفينح يب دنعف
 « هسفن ةميق عابرأ ةئالث هيلع امهلوق ىلعف تام مث ةنس مدخ ناك ولو . نينس عبرأ ةمدخ ةميق

 ةميقب لام نم يضقي الام كرتو دبعلا تام ول اذكو « نينس ثالث ةمدخ هيلع دمحم لوق ىلعو

 . ةمدخلا ةميقب يضقي هللا همحر دمحم دنعو . امهدنع هسفن

 دنعو ءامهدنع مدخ ام ةميق ردق الإ هسفن ةميق هتثرولف ىلوملا تام نإف : «لماشلا» يف لاقو

 . ليصفتلل قتعلا امأ « هتكرت نم ذخأ دبعلا تام نإ كلذكو « ىقب ام ةميق -هللا همحر- دمحم

 ةميق دمحم دعو . امهدنع سفنلا ةميق يه نكل « ةميقلا بوجوو قتعلا نينس ًالوأ ركذ هنأل
 قتعلا قلعتيف « قتلا نم اًبضوع ةمولعم ةدم يف ةمدخلا لعج هنألف قتعلا امأ ) :م كلذ دعب لاقف . ةمدخلا

 قاتعإلا لعج ىلوملا نأل « ةمدحلا عيبلا يف امك ميلستلا لبق سلجملا يف هلوبقب يأ :ش ( لوبقلاب

 يف امك ميلستلا لبق لوبقلا درجمب مكحلا توبث ةضواعملا ةيضقو ةضواعم ناكف « ةمدخلا ىلع

 لوقي نأ فنصملا يقب نكل « انركذ امك ليضفتلل - قتعلا امأ - هلوق دعب يزارتألا لاقو . عيبلا

 همحر - دمحم دنع ةمدخلا ةميق بوج و امأو « اذه لجألفامهدنع سفنلا ةميق بوجو امأو

 . ىهتنا مالكلا ىح وهام هفرعي ملف ءاذك لجألف -هللا

 .هركذ ىلع رصتقاف « مالكلا ءانثأ يف هركذ امن ملع مالكلا نم هيلع ىفن يذلا : تلق
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 مث مهرد فلأ ىلع هقتعأ اذإ امك راصف « اًضوع حلصي هنأل نينس عبرأ ةمدخ همزلو دجو دقو

 ‹ اهنيعب ةيراجب هنم دبعلا سفن عاب نم نأ يهو « ىرخأ ةيفالخ ىلع ءانب هيف ةيفالخلاف دبعلا تام
 « هدنع ةيراجل ا ةميقبو « امهدنع هسفن ةميقب دبعلا ىلع ىلوملا عجري تكله وأ ةيراحلا تقحتسا مث

 ىلإ لوصولا رذعتي قاقحتسالاو كالهلاب ةيراجلا ميلست رذعتي امك هنأ ءانبلا هجوو ةفورعم يهو
 مهرد فلأ ىلع كتمأ قتعأ رخآل لاق نمو « اهريظن راصف ىلوملا تومب اذكو « دبعلا تومب ةمدخلا

 لاق نم نال ؛رمآلا ىلع ءيش الو « زئاج قتعلاف هجو زت نأ تبأف لعفف اهينجوزت نآ ىلع يلع
 فالخب « رومأملا نع قتعلا عقيو ‹ ءيش همزلي ال لعفف يلع مهرد فلأ ىلع كدبع قتعأ : هريغل

 يلع مهرد فلآ ىلع كنآرما قلط هريغل لاق اذإ ام

 عبرأ ) :م ىلوملا ةمدخ دبعلا مزلو يأ :ش ( ةمدخ همزلو ) :م لوبقلا يأ :ش ( دجو دقو ) :م
 ةعفنملا نأل « اًضوع حصياغنإ روكذملا ليوأت ىلع ةمدخلا نأل يأ :ش ( ًاضوع حلصي هنأل نينس
 تاماذإ ةمدخلا ىلع قاتعإلا يأ :ش ( راصف ) :م ارهم حلص اذهلو « دقعلاب ةيلاملا مكح تلحأ
 ةمدخلا نأل « لوبقلا دعب :ش ( دبعلا تام مث مهرد فلأ ىلع هقتعأ اذإ امك ) :م لوبقلا دعب دبعلا
 ةيفالخلاف) :م دبعلا تام اذإ مث « لوبقلاب نيتروصلا يف قتعف فلألاك قاتعإلا نع اًصضوع حلصت
 ىرخأ ةيفالخ ىلع ءانب ) :م ةمولعم ا ةدملا يف ةمدخلا ىلع قاتعإلا يف ةيفالخلا ةلأسملا يف يأ :ش (هيف

 :م دبعلا لبقف :ش ( اهنيعب ةيراجب هنم دبعلا سفن عاب نم نأ ) :م ىرخألا ةلأسملا ةروص يأ :ش ( يهو

 هسفن ةميقب دبعلا ىلع ىلوملا عجري ) :م ميلستلا لبق :ش ( تكله وأ ةيراجملا تقحتسا مث قتعو )

 :م ةيراجلاةميقب عجريو يأ :ش ( ةيراجلا ةميقبو ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنع

 تقحتسا اذإ ةيراجب هنم دبعلا عيب ةلأسم يأ :ش ( يهو ) م هللا همحر دمحم دنع يأ :ش ( هدنع)

 . اًنايع دحاو اهنايبو عضوم كانهو فالخلا اهتقيرط يف :ش ( ةفورعم) :م

 :م نايبلا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م ةيفالخلا هذه ىلع ةيفالخلا كلت ءانب يأ :ش ( ءانبلا هجوو ) :م

 توعب اذكو « دبعلا توم ةمدخلا ىلإ لوصولا رذعتي قاقحتسالاو ‹ كالهلاب ةيراجلا ميلست رذعتي امك)
 ةيفالخلا ريظن ىلوملا وأ دبعلا تام اذإ ةمدخلا ىلع قاتعإلا راص يأ :ش ( اهريظن راصف ىلوملا

 .دبعلا ةميق بجاولا امهدنعو «ةمدخلا ةميق دمحم دنع بجاولا نأ يف ىرخألا

 خسن ضعب يفو :ش ( اهينجوزت نأ ىلع يلع مهرد فلأ ىلع كتمأ قتعأ :رخآل لاق نمو ) :م

 ذإ يلع ظفل ركذي مل ضعبلا يفو « اهينجوزت نأ ىلع هلوق لبق يلع ظفل ركذ : ريغصلا عماجلا»
 ام لعف رومألل يأ :ش ( لعفف ) :م دارملا يلع لوأ ىلع ركذ نكل « نيلاحلا ىلع دافتسم بوجولا
 الو زئاج قتعلاف) :م رمآلا جوزتت نأ يأ :ش ( هجوزنت نأ ) :م ةمألا يأ :ش (تبأف) :م لجرلا لاق

 قتعلا عقيو «ءيش همزلي ال لعفف يلع مهرد فلأ ىلع كدبع قتعأ : هريغل لاق نم نأل ء رمآلا ىلع ءيش

 ىلع فلألا بجي ثيح « لعفف يلع مهرد فلأ ىلع كتأرما قلط هريغل لاق !ذإ ام فالخب « رومأملا نع
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 يفو « زئاج قالطلا يف يبنجألا ىلع لدبلا طارتشا نأل ؛رمآلا ىلع فلالا بجي ثيح لعفف

 اهلاحب ةلأسملاو مهرد فلأ ىلع ينع كتمأ قتعأ : لاق ولو .لبق نم هانررق دقو « زوجي ال قاتعلا

 هنع لطب لحملا رهم باصأ امو رمآلا هادأ ةميقلا باصأ امف ءاهلثم رهمو اهتميق ىلع فلألا تمسق

 ةبقرلاب فلألا لباق دقف كلذك ناك اذإو « فرع ام ىلع ءاضتقا ءارشلا نمضت ينع لاق امل هنأل

 مل ام هنع لطبو « ةبقرلا وهو هل ملس ام ةصح تبجوو « اهيلع مسقناف احاكن عضبلابو « ءارش

 هجولا يف طقس اهتميق باص ام نآ هباوجو . هركذي مل هنم اهسفن تجوز ولف ‹ عضبلا وهو ملسي

 نيهج ولا يف اهل ارهم ناك اهلثم رهم باصأ امو « يناثلا هجولا يف ىلوملل يهو « لوألا

 علخلا نأل ‹ ءيش اهل ملسي نأ ريغ نم عورشم ةأرملا ىلع علخلا يف :ش ( لدبلا طارتشا نأل « رمآلا

 ‹ زئاج قالطلا يف يبنجألا ىلع ) :م زاج اهل ءيش ةمالس نم ةأرملا ىلع زاج املف ٠ ضحم طقاسإ

 ةلازإ وه ناك نإو ‹« تابئإللا ىنعم هيف نإف « قاتعإلا فالخب ‹ كلذك :ش ( زوجي ال قاتعلا يفو

 . ةضواعملا ىنعم يف ناكف « قاتعإللا لبق ةتباث نكت مل ةيمكح ةوق دبعلا لصحي نأل كلملا

 هنأل ءانب يبنجألا ىلع بجي الف « ضوعملا هل ملس نم ريغ ىلع زوجي ال ضوعلا طارتشاو

 دعب هنم اهسفن جيوزت ىلع ربجت ال ةأرملا نأب : ةمئألا سمش ركذو . نامضلا اذهب ءيش هل ملسي مل

 تبأ مث تلبقف هنم اهسفن جوزت نأ ىلع هتمأ قتعأ نم ةلزنمب اهسفن رمأ ةكلام تراص اهنأل قاتعلا

 . كلذ ىلع ربجت ال قاتعإلا دعب

 هجو ىلع ةريغصلا هتنبا بألا علخ هلاشم يف علخلا باب يف يأ :ش ( لبق نم هانررق دقو ) :م

 . ىلوأ بألا ىلعف « حيحص يبنجألا ىلع قتعلا لدب يف ةراشتسالا

 اهينجوزت نأ ىلع لاق يأ :ش ( اهلاحب ةلاسملاف . مهرد فلأ ىلع ينع كتمأ قتتعا لاق ولو ) :م

 امو « رمآلا هادأ ةميقلا باصأ امف « اهلثم رهمو اهتميق ىلع فلألا تمسق ) :م هجوزت نأ تبأف لعفف

 هنآك :ش ( ءاضتقا ءارشلا نمضت ينع لاق امل هنأل ):م رمآلا نع يأ :ش ( هنع لطب لثملا رهم باصأ

 دقف كلذك ناك اذإو) :م هقفلا لوصأ يف يأ :ش ( فرع ام ىلع ) :م اهقتعأ مث ينم كتمأ عب : لاق

 ( احاكن ) :م عضبلاب هلباقو يأ :ش ( عضبلابو ) :م ءارشلا ثيح نم يأ :ش ( ءارش ةبقرلاب فلألا لباق

 . عضبلاو ةبقرلا ىلع يأ :ش ( اهيلع مسقناف ) :م حاكنلا ثيح نم يأ :ش

 لطبو ) :م هنم قتعلا عقو ثيح هل تملس اهنأل :ش ( ةبقرلا وهو هل ملس ام ةصح تبجوو ) :م

 يف ينعي :ش (هرکذی مل هنم اهسفن تجوز ولف ):م هجوزتت ل ثیح:ش ( عضبلا وهو « ملسي مل ام هنع
 لقي ملاذإ ام وهو :ش ( لوألا هجولا يف طقس اهتميق باصأ ام نأ هباوجو ) :م «ريغصلا عماجلا »

 (يناثلا هجولا يف ىلوملل يهو) :م نامضلا بوجو مدعل « ةميقلا لوألا هجولا يف طقس اذكو «ينع

 اهلثم رهم باصأ امو ) :م ينع لاق اذإ ام وهو « يناثلا هجولا يف ىلوملل ةميقلا ةصح يأ :ش

 . لقي مل وأ ينع لاق اذإ اميف يأ :ش ( نيهجولا يف اهل ًرهم ناك
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 . لاب سيل هنأل ارهم اهتميق نوكي الو « اهلثم رهم اهلف تجوزت نإف : يشاترمتلا لاقو

 اهقتع لعجو « اهحكنو ةيفص قتعأ مالسلا هيلع هنأ الإ « ارهم قتعلا لعج هنأ فسوي يبأ نعو

 « تاف طرشلا نأل « اهتميق هيلعف تبأ نإف « رهم ريغب حاكنلاب صوصخم ةي هنإ :انلق « اهرهم

 . هتميق هيلعف ىبأ نإو « اهرهم اهلف لعف نإف « اهجوزت نأ ادبع تقتعأ ول اذكو
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 رييدنلا باب
 دقف كتربد دق وأ ربدم تنأ وأ ىنم ربد نع رح تنأ وأ رح تنآف تم اذإ : هكولممل ىلوملا لاق اذإو

 الو هعيب زوجي ال مث « ربد نع قتعلا تابثإ هنإف « ريبدتلا يف حيرص ظافلألا هذه نأل « اربدم راص

 هنأل زوجي : هللا همحر يعفاشلا لاقو « ةباتكلا يف امك ةيرحلا ىلإ الإ هكلم نع هجارخإ الو هتبه

 يف عرش ديق نع قلطملا قاتعإلا نم غرفام لو « ريبدتلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 ال درفملادعب بكرملاو ‹ قلطملا ةلزنمب درفملاو « ديقملا ةلزنب بكرملا وأ ريبدتلا وهو « ديقملا قاتعإلا

 . ةلاحم

 ‹ توملا دعب عقاولا قتعلا يف عرش ةايحلا ةلاح يف عقاولا قتعلا نم غرف امل : يزارتألا لاقو

 ةبقاع يف رظن ال ىلوملا نأكو ءرمألا ةبقاع ىف رظنلا وه : ةغللا ىف ريبدتلاو « ةايحلا ولتي توملا نأل

 . ناسنإلا نم ربد نع عقاولا قتعلا وه عرشلا يفو . هدعب ةيرحلا ىلإ هدبع جرخأ هتبقاع رمأو هرمأ

 دق وأ ربدم تنآ وأ « ينم ربد نع رح تنأ وأ رح تنأف تم اذإ : هكولممل ىلوملا لاق اذإو ) :م

 يف :ش ( ربد نع قتعلا تابثإ هنإف ريبدىتلا يف حيرص ظافلألا هذه نأل «اربدم راص دقف كتربد

 : عاونأ ةثالث هظافلأ «ميبانيلاو» «ةفحتلاو » «حاضيإلا»

 ول كتررح كلذكو ينم ربد نع رح تنأو « ربدم تنو كتربد : كلوقك حيرصلا : اهدحأ

 . اربدم ريصي « يتوم دعب قتعم وأ قيتع وأ ررحم تنأ وأ كتقتعأ

 توملا ثداحلاب دارملاو « ثداح يل ثدح نإ وأ تم نإ : هلوق لثم نيميلا ظفلب : يناشلاو

 هلوق يف هللا همحر دمحم نع ماشه یورو « يتوم يف وآ يتوم عم لاق اذإ اذكو « رح تنأف ةداع

 ولاذكو « ءاوس لكلاف كسفقنب وأ كتبقرب كل تيصو : لاق نأب ةيصولا ظفلب : ثلاثلاو

 . هتبقر ثلثب هل يصوي ناكف هلام ةلمج نم هتبقر نأل « هيف هتبقر لخدتف يلام ثلثب تيصوأ : لاق

 امك ةيرحلا ىلإ الإ هكلم نع هجارخإ الو « هتبه الو ربدملا عيب يأ :ش ( هعيب زوجي ال مث ) :م

 رمع نع يورم وهو ‹نييفوكلاو نييماشلاو نييزاجحلا نم فلسلاو ءاملعلا ةماع لاق انلوقبو :ش

 يروشلاو ةداتقو حيرش لاق هبو ‹ -مهنع هللا يضر- تباث نب ديزو دوعسم نباو نامثعو

 . (ًاطوملا» يف كلام بهذم وهو ‹ ىعازوألاو

 هتبهاذکو ‹ دوادو هللا همحر دمحأ لاق هبو ‹ هعيبي نأل :ش ( زوجي : يعفاشلا لاقو ) :م

 هديس ةايح لاح نيدلا يف عابي كلام دنعو ‹ روهمجلا دنع نيدلا يف عابي الو اهريغو هتقدصو
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 ديقملا ربدملا ىف امكو « تاقيلعتلا رئاس يف امك « ةبهلاو عيبلا هب عنتمي الف طرشلاب قتعلا قيلعت

 بهوي الو عابي ال ربدملا » :مالسلا هيلع هلوق انلو . كلذ نم ةعنام ريغ يهو ةيصو ريبدتلا نألو

 ثلثلا نم رح وهو «ثروي الو

 يف امك ةبهلاو عيبلا هب عنتمي الف ‹ طرشلاب قتعلا قيلعت ) :م ريبدتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هتوم دعبو

 هنإف :ش ( ديقملا ربدملا يف امكو ) :م قيلعتلا اذه يف اذكف « طرشلا دوجو لبق :ش ( تاقيلعتلا رئاس

 نم ةعنام ريغ يهو ) :م ثلثلا نم ربتعي هنأ ليلدب قتعي :ش ( ةيصو ريبدتلا نألو ) :م قافتالاب زوجي

 زوجي اذهلو ةمزالب تسيل اياصولا نأل « امهريغو ةبهلاو عيبلا نم ةعنام ريغ ةيصولا ذإ :ش ( كلذ
 . ةيصولا هذه اذكف « ةلالدو ةحيرص اهنع عوجرلا

 وهو ثرويالو بهوي الو عابي ال ربدملا ) :م ايب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق انلو ) :م

 نب ةديبع ةياور نم« ثروي ال: صنب ىنطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذه “:ش ( ثلثلا نم رح

 ال ربدملا» ةا هللا لوسر لاق : لاق مهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ناسح

 . « لالا ثلث نم رح وهو بهوي الو عاب

 نم رمع نبا نع وه امنإو « فيعض وهو ناسح نب ةديبع ريغ هدنسي مل : ينطقرادلا لاق

 عاب » ةي هللا لوسر نأ رفعج يبأ ثيدح لصألا يف دمحم ركذام انلو : يزارتألا لاقو هلوق

 . ربدملا رجأ ينعي" «هتبقر عبي ملو ربدملا ةمدخ

 ثلث نم رح وهو بهوي الو عابي ال ربدملا  رمع نبا نع هريغو «طوسبملا »يف انباحصأ ىورو

 نب ميعن هارتشا نينسلا يف لاق وأ ماع مالغلا تام رباج لاق ء هعابف هب ةَ يبنلا ىعدف ربد نع هللا دبع انم

 . ةئامعست وأ عبسب تاياورلا ضعب يفو . مهرد ةئامنامشب داجنلا نب هللا دبع

 ربدملا عيب زجي مل ولف ريبزلا نبا ةرامإ يف تام اًيطبق ادبع ناك :“« يذمرتلا عماج» يف لاقو

 ءادتبا ىلع وأ ديقملا ربدملا ىلع لمحي يعفاشلا هاور امو : يزارتألا لاق مث يب هللا لوسر هعاب ام

 : لاق مث . ًاعوفرم « رمع نبا نع عفان نع بوي نع ناسح نب ةديبع قيرط نم (۱۳۸ )٤/ ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 ةفوقوملا ةياورلا دروأ : تلق . هلوق نم فوقوم رمع نبا نع وه اغنإو فيعض وهو ناسح نب ةديبع ريغ هدنسي مل
 . دامح لوق لوقلا نأ كش الو ربدملا عيب هرك هنأ رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ديز نب دامح قيرط نم

 رافغلا دبع : لاق مث . رباج نع رفعج يبأ نع مساقلا نب رافغلا دبع قيرط نم (۳۷ /7) ينطقاردلا هجرخأ (۲)

 يبأ نع ناميلس يبأ نب كلملا دبع قيرط نم وه هجرخأ : تلق . ًالسرم رفعج يبأ نع هريغ هاورو « فيعض

 نم ناك نِإو رفعج وبأو : لاق مث « رفعج يبأ نع رباج نع كيرش ىيرط نم كلذك هجرخأو . ًالسرم رفعج
 نغ ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع ليضف نب فيرط نب دمحم قيرط نم هجرخأو . لسرم ثيدح هنإف تاقثلا

 ' . ًالسرم رفعج يبأ نع كلملا دبع نع باوصلاو فيرط نبا نم ًأطحخ اذه : لاق مث . ًاعوفرم رباج نع ءاطع
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 ىلوأ لاحلا يف اًببس هلعج مث هريغ ببس الو « توملا دعب تبثت ةيرحلا نأل « ةيرحلا ببس هنألو

 نكي الف «فرصتلا ةيلهأ نالطب لاح توملا دعب ام نألو توملا دعب همدعو لاحلا يف هدوجول

 تاقيلعتلا رئاس فالخب « ةيلهألا نالطب نامز ىلإ ةيببسلا ريخأت

 ًأشن امل مث يعازوألاو كلامو نايفسو ةفينح يبأ عم هعيب زاوج مدع ىلعاوعمجأ دق يعفاشلا

 . همالك یهتنا « زوجي الف عامجإلل اًقرخ هنم اذه راصف هزوج مهدعب يعفاشلا

 غلبي مل انشیدحو حیحص هثیدحو امهنیب قفوي فیکو « هثیدحو انئیدح نیب اًقيفوت هلوق : لوألا
 . ةحصلا ىلإ

 وهو «درفني مل يعفاشلا نأل « ملسم ريغ عامجإلل اًقرحخ هنم اذه راصف هلوق نإ : يناثلاو

 ۰. دوادو قاحسإو دمحأ هقفاوو « ءاطعو رباج بهذم

 :م عامجإلاب :ش ( توملا دعب تبثت ةيرحلا نأل « ةيرحلا ببس ) :م ريبدتلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 همالك نوکل :ش ( توملا دعب همدعو لاحلا يف هدوجول یلوأ لاخلا يف اًببس هلعج مث « هريغ ببس الو)

 ناک نِإو « هتوم دعب اًمکح دوجوم هنإ لاقي الو « لاحل ا يف اًببس نوکی نأ نیعتف « یقبی ال اًصضرع

 اذإ اًمكح ادوجوم ريصي امنإ ءيشلا لوقن انأل « ماكحألا ضعب يف دوجوملاك لعج امك اًمودعم

 . تيملا نم لعفلا دوجو ةلاحتسال توملا دعب ةقيقح هدوجول ناكمإ الو « ةقيقح هدوجو نكمأ

 ربدملا يفو - هلوقب نيدبعلا دحأ قتع باب لبق «ةيادهلا» بحاص هلاق امو : يزارتألا لاقو

 ريغ ىلع انه ركذام لمحي :لمكألا لاقو . ةلاحم ال ضقانت هنم كاذف - توملا دعب ببسلا دقعني

 . داهتجالاب هزاوج رايتخا وأ « توملا دعب

 نالطب نامز ىلإ ةيببسل | ريخأت نكمي الف « فرصتلا ةيلهأ نالطب لاح توملا دعب ام نآلو ) :م

 باوج اذه :ش ( تاقيلعتلا رئاس فالخب ) :م لهألا ريغ نم ببسلا داقعنا روصتي الف :ش (ةيلهألا

 ريبدتلا لاب امف طرشلا دنع نوكي اغنإو لاحلا يف اتباث ببسلا نم ءيش قيلعت ريبدتلا يف لاقي امع

 لاح هلوقب قلعتم وه ىكاكلا لاق تاقيلعتلا رئاس فالخب : هلوقب باجأف تاقيلعتلا رئاس فلاخي

 ال انه اهامأ . طرشلا دوجو دنع تاقيلعتلا رئاس ىف ةيقاب فرصتلا ةيلهأو ٠ فرصتلا ةيلهأ نالطب

 وأ قالطلا قلع ول هنأ رم ال « طرشب سيل طرشلا دوجو لاح قلعملا ةيلهأ دوجو :ليق نإف

 . تاقيلعتلا رئاس ةلزنمب ريبدتلا ناكف « ناعقي نونجم وهو طرشلا دجو مث نج مث قاتعلا

۸۹ 



 عوقو داضي هنإو ‹ دوصقملا وه عنملاو عنام نيميلاو نوع هنأل طرشلا لبق مئاق ةيببسلا نم عناملا نأل

 هنالو اقرتفاف هدنع ةيلهألا مايقل طرشلا نامز ىلإ هيف ةيببسلا ريخأت نكمأو قاتعلاو قالطلا

 .كلذ هيهاضي امو عيبلا يفو زوجي ال ببسلا لاطبإو ةثارولاك لاحلا يف ةفالخ ةيصولاوةيصو
 كلملا نأل ‹ اهجوزي نأ هلو اهؤطو لحي ةمأ هل تناك نإو هرجاؤيو همدختسي نآ ىلومللو : لاق

 تافرصتلا هذه ةيالو دافتسي هبو هل تباث اهيف

 هلاوزو كلملل لهأ هنإف « هجو نم نونجملا يفو . هجو لك نم لطبت هيف نحن اميف ةيلهألا : انلق
 رشاب ولو « حاكنلا حصي ةأرما هجوز ول يلولا نأ ىرت الأ  قاتعلاو قالطلا عاقيإل ًالهأ نوكي دق
 ‹ هتحوكنم نيبو هنيب ةمرحلا تبثي برحلا رادب قحلو دترا ولو ‹ ةرهاصملا ةمرح بابسأ هسفنب وه

 « نونجلاب لطبي الو توم اب لطبي قيلعتلا سفن نأ ىرت الآ ٠ هجو لك نم ةيلهألا لطبت توم ا يفو
 دوجوم ينعي مثو :ش ( ةيببسلا نم عناملا نأل ) :م ةيلهألا هذه لثم طارتشا مدع نم مزلي ال اذه ىلعف

 :م اًنيِي ريصي ال هنأل ينعي :ش ( نيمي هنأل ) :م لاحلا يف رخآ اًهرصت دقعنا هنأل :ش ( طرشلا لبق ) :م

 ال مكحلا نم عنالاو « مكحلا نم عنام طرشلا نم عناملاو طورشلا ةرشابم نم :ش ( عنام نيميلاو)

 ( هنإو ) :مدوصقملا وه طرشلا قيقحت نع عنملا يأ :ش ( دوصقملا وه عنملاو ) :م مكحلل اًببس نوكي
 نوکیف ءاهعوقو داضي امهعوقول عناملا يأ :ش ( قاتعلاو قالطلا عوقو داضي ) :م عنملا نإو يأ :ش

 طرشلا عوقو نامز ىلإ يأ :ش ( طرشلا نامز ىلإ هيف ةيببسلا ريخأت نكمأو ) :م لاحلا يف اًببس قيلعتلا

 . تاقيلعتلا رئاسو قلطملا ريبدتلا قرتفاف يأ :ش ( اقرتفاف هدنع ةيلهألا مايقل ) :م

 :م تاقيلعتلا رئاسو ريبدتلا نيب رخآ قرف اذه :ش ( ةيصو ) م ريبدتلا نألو يآ :ش ( هنألو ) :م

 ‹ ةثرولاك توملا دعب هلام ضعب اًفالخ هل ىص ولا لعجي ىصوملا نأل :ش ( لاحلا يف ةفالخةيصولاو)

 نل «هديس ربدملا لتق اذإ لطبيل ةيصو ناك ول نأ ضرتعاو لاحلا يف ةفالخب تسيل اهنإو

 نعاعوجر نوكيو « هب ىصوملا عيب هل زوجي يصولا نأل « عيبلا زاجو زوجي ال لتاقلل ةيصولا

 هجو ىلع نكي ملو هتيصو يف كلذ نأ اعيمج اهنع باوجلاو « كلذك رمألا سيلو « ةيصولا
 لقنلاب ةيصولا نالطب نأ كلذ ضاقتنا هجوو . كلذك سيل ريبدتلاو ةقلطملا ةيصولا نأل « قيلعتلا

 هنوكل « ريبدتلاو نالطبلاو خسفلا لبقي هب ىصوم يف حصي اإ اعوجر هنوكو عيبلا زاوجو .
 . كلذ لبقي ال اقاتعإ

 امو عيبلا يفو ) :م ةيرحلا ببسب هنأل هلوقب لصتم ليلدلا ةمتت :ش ( ببسسلا لاطبإو ) :م

 . زوجي الف ريبدتلا لاطبإ ىلإ ةراشإ :ش ( كلذ ) :م ةقدصلاو ةبهلا لثم ههباشي امو يأ :ش (هيهاضي

 ال قلطملا ريبدتلا نأل :ش ( هرجاؤيو همدختسي نأ ىلومللو ):م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( هل تباث اهيف كلما نأل اهجوزي نأ هلو اهؤطو لحب ةمأ هل تناك نإو ) :م لاحلا يف كلملا لسري

 ةراشإ :ش ( تافرصتلا هذه ةيالو دافتسي ) :م هلام ثلث نم ربدملا قتعو يأ :ش ( هبو ) :م ىلوملل يآ
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 ىلإ فاضم عربت هنأل « ةيصو ريبدتلا نألو ءانيور امل هلام ثلث نم ربدملا قتع ىلوملا تام اذإف

 يف ىعسي هريغ لام هل نكي مل ول ىتح ثلشلا نم ذفنيف لاحلا يف تباث ريغ مكحلاو توما تقو

 ضقن نكي الو ‹ ةيصولا ىلع نيدلا مدقتل هتميق لك يف ىعسي نيد ىلوملا ىلع ناك نإو « هيثلث
 مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ لقن كلذ ىلعو «ربدم ةربدملا دلوو « هتميق در بجيف « قتعلا

 اذه يرفس وأ اذه يضرم نم تم نإ : لوقي نأ لثم ةفص ىلع هتومب ريبدتلا قلع نإو « نيعمجأ

 ةفصلا كلت يف هددرتل لاحلا يف دقعني مل ببسلا نأل « هعيب زوجيو ءربدمب سيلف اذك ضرم نم وأ
 قلطمب هقتع قلعت هنأل . قلطملا ربدملا فالخب

 :ش ( هلام ثلث نم ربدملا قتع ىلوملا تام اذإف ) :م جيوزتلاو ءطولاو « ةراجإلاو مادختسالا ىلإ

 ثيللاو رفز لاق هبو « لاملا سأر نم قتعي: ريبج نب ديعسو دهاجمو قورسمو دوعسم نبا لاقو

 ةيصو ريبدتلا نأل ) :مامهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا ثيدح ىلإ ةراشإ :ش ( انيور امل ) :م دعس نبا

 ىتح ثلثلا نم ذفنيف لاحلا يف تباث ريغ ) :م قتعلا وهو :ش ( مكحلاو توملا تقو ىلإ فاضي عربت هنأال

 لک يف یعسي نید یلوملا ىلع ناک ناو هیشلٹ يف یعسی ) :م ربدملا ريغ يآ :ش ( هریغ لام هل نکی مل ول
 :ش ( هتميق در بجيف ) :م «هخسف ينعي :ش ( قتعلا ضقن نكي الو ةيصولا ىلع نيدلا مدقتل هتميق

 . هل تمس يتلا

 يف ثينأتلاب انه اه خسنلا ةماعو هرصتخم يف يوردقلا ظفل اذه :ش ( ربدم ةربدملا دلوو ) :م

 دلو نأل «حيحصب سيلو : يزارتألا لاق ريكذتلاب خسنلا ضعب يفو « باوصلا وهو هيلإ فاضملا
 نوكيالو « هالومل اًقيقر نوكي ةمأ نم ناك نإف « ةرح وأ ةمأ نم نوكي نأ امإ ولخي ال ربدملا دبعلا

 اربدم نوكي هنإف « ةربدم ةمأ نم دلو ناك اذإ ام فالخب ارح نوكي ةرح نم ناک نإو « هنباک اًربدم

 . دالوألا ىلإ يرست تاهمألا يف ةراقلا فاصوأللا نأل « همأل اعابتا

 ديزو نامثع نع يور امل اهتلزنمب ةربدملا دلوو : لاقو « ثينأتلاب «لماشلا» يف حرش اذهلو
 ‹ «يجلاولولا ىواتف» يف كلذكو ربدم ةربدملا دلو نأ مهنع ىلاعت هللا يضر رمع نباو تباث نبا

 يف دلولا لخدي ال : يعفاشلا لاقو « انبهذم اذهو « ةرحلا دلوك اهتلزنمب ةربدملا دلوو : لاق ثيح

 . اهريبدت

 (مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا عامجإ لقن ) :م اربدم ةربدملا دلو نوك يأ :ش ( كلذ ىلعو ) :م

 لبق هتدلو ام نأ ىضقف ةربدم دالوأ يف هنع ىلاعت هللا يضر نامثع ابأ مصوخ نأ يور هنأل :ش

 . فالح ريغ نم ةباحصلا نم رضحمب كلذ لاقو « ربدم ريبدتلا دعب هتدلو امو « دبع ريبدتلا

 نم وأ اذه يرفس وأ اذه يضرم نم تم نإ : لوق نأ لثم ةفص ىلع هتومب ريبدتلا قلع نإو ) :م

 هنأل :ش ( ةفصلا كلت يف هددرتل لاحلا يف دقعني مل ببسلا نأل « هعيب زوجيو « ربدمب سيلف اذك ضرم

 قلطمب هقتع قلعت هنأل « قلطملا ربدملا فالخب ) :م ضرملا كلذ نم ًاربيو ‹ رفسلا كلت نم عجري ابر
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 هانعم « ربدملا قتعي امك قتع اهركذ يتلا ةفصلا ىلع ىلوملا تام نإف ‹ ةلاحم ال نئاك وهو ٠ تولا

 اذهلف ‹ هيف ةفصلا كلت ققحتل هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف ريبدتلا مكح تبث هنأل ثلثلا نم

 لاق اذإ ام فالخب انركذ امل نينس رشع وأ ةنس ىلإ تم نإ لوقي نأ ديقملا نمو ‹ ثلثلا نم ربتعي

 ةلاحم ال نئاكلاك هنأل ؛ بلاغلا يف هيلإ شيعي ال هلثمو ةنس ةئام ىلإ

 نيميلا ىنعمب ناك دوجولا رطخ ىلع ناك اذإ هب قلعملا نأ اذه ىتيقحت ةلاحم ال نئاك وهو :ش ( تملا

 ىنعم يف نكي مل ةلاحم ال اتئاك ارمأ ناك اذإ امأو « ةيببسلا نم عني اًنيي هنوك ةفص نأ تفرع دقو

 . اًبيس ناكف « نيميلا

 سيلف توملا دعب دقعنا نإف « دقعني تقو يأ يفف لاحلا يف ببسلا دقعني ملاذإ : ليق نإف

 تام نإف ) :م . فوقوم هنأ باوجلاف « هعم زوجي فيكف هلبق دقعنا نإو « باجيإلا ةيلهأ لاحب
 نم ) :م قتع يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم « ربدملا قتعي امك قتع اهركذ يتلا ةفصلا ىلع ىلوملا

 حاضيإ :ش ( اذهلف « هنم ةفصلا كلت ققحتل هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف ريبدتلا مكح تبث هنأل ثلثلا

 ةلمج نم يأ :ش ( ديقملا نمو ثلثلا نم ربتعي ) :م هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف مكحلا توبثل

 ةفصلا يف ددرتلا يأ :ش ( انركذ امل رح تنأف نينس رشع وأ ةنس ىلإ تم نإ : لوقي نأ ) :م ديقملا ريبدتلا

 (بلاغلا يف) :م تقولا كلذ ىلإ :ش ( هيلإ شيعي ال هلثمو رح تنأف ةنس ةئام ىلإ لاق اذإ ام فالخب ) :م

 يف ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هركذ يذلا اذهو :ش ( ةلاحم ال نئاكلاك هنأل ) :م اربدم نوكي :ش

 نإ رح تنأ : دبعل لاق الجر نأ :«لزاونلا» ىف ثيللا وبأ ةيقفلا ركذو . كلام لاق هبو « «ىقتنملا»

 ال : دايز نب نسحلا لاقو . هعیبي نأ هلو «دیقم ربدماذه : فسوي وبأ لاق ةنس يتئام ىلإ تم

 . رح تنآأف تم اذإ : لاق هنأك راصف «ءةدملا كلت ىلإ شيعي ال هنأ ملع هنأل « هعيب زوجي

 0 ا چ ج ډا

۹۲ 



 داليتسالا باب
 مالسلا هيلع هلوقل « اهكيلمت الو اهعيب زوجي ال هل دلو مأ تراص دقف اهالوم نم ةمألا تدلو اذإ

 «اهدلو اهقتعأ»

 ( داليتسالا باب ) :م

 ءامسألا نم دلولا مأو ةغل دلولا بلط وهو « داليتسالا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 بسن تبشي ةكولم دلولا مآ عرشلا يفو . ايرشلل مجنلاك مسالا هيلع عقي نم ضعب ىلع ةبلاغلا
 تبث اذإف « بسنلا تباث عابتا داليتسالا نأل كلذو « اهضمعب هل كلام وأ اهل كلام نم اهدلو

 ةبسانمل هبيقعو داليتسالا نايب يف عرش ريبدتلا نايب نم غرف الو . الف الإو داليتسالا تبث بسلا

 . اهتقيقح ةيرحلا قح امهنم دحاو لكل نإ ثيح نم امهنيب

 ثايغ نب رشبل اًقالخ :ش ( اهعيب زوجي ال دلو مأ تراص دقف اهالوم نم ةمألا تدلو اذإ ) :م
 دبع نب رباج ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور اب اوجتحاو « ةيرهاظلا نم هعبات دوادو

 هللا يضر رمع ناك املف »« ركب يبأو ةا هللا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ انعب لاق هنأ هللا

 قيدصلا ركب يبأ نع يورم اهعيب نأ :«ىلحملا» يف مزح نبا ركذو * انيهتناف اناهن هنع ىلاعت
 اهنأ : رمع نعو « تباث نب ديزو ريبزلا نباو دوعسم نباو سابع نباو يلعو هنع ىلاعت هللا يضر

 « زيزعلا دبع نب رمع نع هلثم يورو « تقر ترجفو ترفك نإو « تقتع تملسأو تقتع نإ

 . هيلعاوعمجأ كلذ نع ىهن ال هنع ىلاعت هللا يضر رمع نأب انباحصأ باجأو

 يآ د ڈال هللا لوسر لاق : لاق هنع یلاعت هللا يضر سابع نبا نع يور ام اًضیآ اوجتحاو
 هتقلت روهشم ثیدح وهو « ةجام نباو دمحأ هاور «هنم ربد نع ةقتعم يهف هنم هتمأ تدلو لجر

 «: مالسلا هيلع لاق « اهقتعت الأ» هل ليق نيح ميهاربإ مأ ةبطبقلا ةيرام يف ا لاق لوبقلاب ةمئألا

 انإ : لاق مالسلا هيلع هنأ تبث دقو : يباطخلا لاقو . ينطقرادلاو ةجام نبا هاور «« اهدلو اهقتعأ

 . ةقدص اهنمت راصو تعيبل الام ةيرام تناك ولف «ةقدص هانكرت ام « ثرون ال ءايبنألا رشاعم

:ش ( مالسلا هيلع هلوقل « اهكيلميت 2 الو ) :م
هدلو اهقتعأ ) :م ةي يبنلا لوقل يأ 

 !زه :ش ( ا

 سيق نع دامح قيرط نم (۱۸ /۲) مکاحلاو (۳۹۵۲) « دالوألا تاهم تع يف باب- قتعلا » يف دواد وب هاور (۱)

 نع جيرج نبا انث مصاع وب انث يلع نب ورمع قيرط نم يئاسنلا هجرخأو . هنع هللا يضر رباج نب ءاطع نع
 . ۷٤۸( /۲) دواد يبأ حيحص رظنا . ينابلألا ةمالعلا هححصو . هنع هللا يضر رباج نع ريبزلا يبأ

 ‹ فيعض وهو ء (۱۹/۲) كردتسملا يف مكاحلاو )٠٠٠١( دالوألا تاهمأ باب - قتلا » يف ةجام نبا هجرخأ (9)

 . ينيدملا نبا هكرتو فيعض وهو سابع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب نيسحلا هدانسإ يف

 . هجیرخت قبس (۳)
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 ئطاولا نيب تلصح دق ةيئزجلا نالو « عيبلا ةمرح وهو هبجاوم ضعب تبثيف اهقاتعإ نع ربخأ
 ىف فرع ام ىلع امهنيب زييمتلا نكمي ال ثيحب اطلتخا دق نيءاملا نإف « دلولا ةطساوب ةءوطوملاو

 بجواأف « ببسلا فعضف « ةقيقح ال اًمكح ةيئزجلا ىقبت لاصفنالا دعب نأ الإ « ةرهاصملا ةمرح

 « لجرلا بناج نم وهو « بسنلا رابتعاب اًمكح ةبئزجلا ءاقبو « توما دعب ام ىلإ ًالجؤم اًمكح
 قتعب ال هنم تدلو دقو اهجوز ةرحلا تكلم اذإ ىتح ‹ نهقح يف ال مهقح يف تبثت ةيرحلا اذكف

 ةيرحلا ىلإ ال اهجارخإو عيبلا زاوج عنتميف لاحلا يف ةيرحلا قح تبثي لجؤم قتع توبثو اهتومب

 هل اک ولم اهضعب ناک اذ اذکو « هتوم دعب اهقتع بجویو لاحلا يف

 قاتعإ نع ةي يبنلا ربخأآ يأ :ش ( اهقاتعإ نع ربخأ ) :م نآلا رم دقو « ةيطبقلا ةيرام يف هلاق

 :ش ( عيبلا ةمرح ) :م : مالسلا هيلع هلوق بجاوم ضعب يأ :ش ( وهو هبجاوم ضعب تبثيف) :مةيرام

 يضر سابع نبا نع يور ام هضراع نكل « ةيرحلا زيجنت ىلع لد نإو ثيدحلا نأل « اهعيب يآ
 « لوألا ثيدحلا يف عيبلا ىنبمو « اًميمج امهب انلمعف « اًمنآ روكذملا وهو « هنع يلاعت هللا

 ربخو هلثم نيقيب الإ عفتري الف « نيقيب امهيف ةمولعم عيبلا ةيلحم لاقي ال يناثلا ثيدحلاب زيجنتلاو
 عامجإلا اهيلإ مضنا دقو « ريهاشملا نم اهقتع ىلع ةلادلا ثيداحألا لوقن انأل « هبجوي ال دحاولا

 . اهانحجرف « قحاللا

 ال ثيحب اطلتخا دق نيءاملا نإف ء دلولا ةطساوب ةءوطوملاو ئطاولا نيب تلصح دق ةيئزجلا نألو ) :م

 اهعيب عنمت يهو :ش ( ةرهاصملا ةمرح يف فرع ام ىلع ) :م نيئاملا نيب يأ :ش ( امهنيب زييمتلا نكمي
 هذه تناك ول لاقي امع باوج :ش ( لاصفنالا دعب الإ ) :م مارح هتبهو رحلا ءزج عيب نأل « اهتبهو

 :م لاصفنالا دعب هلوقب باجأف « هب نيلئاق متسلو هبجوت ةيئزحلا نأل « قتعلا زجنتل ةربتعم ةيئزجلا
 بجوأف ) :م امهنيب ةيئزجلا وه قتعلا ببس يأ :ش ( ببسلا فعضف ةقيقح ال اًمكح ةيئزجلا ىقبت)
 ةيئزجلا ءاقبو ) :م [. . . . ]اهعيب زجي ملو لاحلا يف تبثي ملو :ش ( توما دعب ام ىلإ ًالجؤم اًمكح

 هنم تدلو يتلا هتأرما هکلم نم قتعم اًمکح ةيرحلا تناك ول : لاقي امع باوج اذه :ش ( اًمکح

 رابتعاب ) :م مكحلا ثيح نم يأ - اًمكح ةيرحلا ءاقبو - هلوقب باجأف كلذك سيلو « اهتوم دعب
 . تاهمألا ىلإ ال ءابآلا ىلإ بسنلا يأ :ش ( لاجرلا بناج نم ) :م بسنلا يأ :ش ( وهو بسلا

 قح يف يأ :ش ( نهقح يفال ):م لاجرلا قح يف يأ :ش ( مهقح يف تبشت ةيرحلا اذكف ) :م

 ركذاذهلف «مدقت ام ةجيتناذهو « ميجلاب ال ءاحلاب ةياورلا تحص - ةيرحلااذكف - هلوق . تاهمألا

 تكلم اذإ ىتح ) :م مهقح يف تعقو ةيرحلا نأ جتنأ بسنلا رابتعاب تناك امل ةيرحلا نأ ينعي « ءافلاب

 توبثو ) :مةرحلا تومب يأ :ش ( اهتومب ) :م جوزلا يأ :ش ( قتعي مل هنم تدلو دقو ءاهجوز ةرحلا

 بجوف « لاحلا يف ةيرحلا ىلإ ال اهجارخإو عيبلا زاوج عنتميف « لاحلا يف ةيرحلا قح تبثي لجؤم قتع

 اهدلوتساف نينثا نيب ةكرتشم ةيراجلا تناك اذإ ينعي :ش ( هل اكول اهضمعب ناك اذإ اذكو يلول
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 اهتراجإو اهمادختساو اهؤطو هلو لاق هلصأب ربتعيف بسنلا عرف هنإف أزجتي ال داليتسالا نأل

 لاقو « هب فرتعي نأ الإ اهدلو بسن تبثي الو « ةربدملا تهبشأف مئاق اهيف كلما نأل « اهجيوزتو

 علي مل نإو هنم هبسن تبثي : هللا همحر- يعفاشلا

 . هل دلو مأ ةيراج لا لك نوكي امهدحأ

 ال سنلاف ‹ بسنلا وهو :ش ( هلصأب ربتعيف « بسنلا عرف هنإف ءأزجتي ال داليتسالا نأل ) :م

 دبعلا باب يف لاق ام فالخب اذهو « هيف كلملا لقن نكي اميف داليتسالا وهو « هعرف كلذكف أزجتي

 كيرش بيصن نأل ‹ هيلع رصتقی هربدم نم هبیصن دلوتسا یتح هدنع ًأزجتی دالیتسالاو هلوقب هبیصن

 . دلوتسملا بسن ىلع داليتسالا رصتقاف لقتنا

 تسيل ةربدملاو ‹ هنع كلم ا لقن نكي اميف أزجتي ال داليتسالا انلوق ىنعمو : يزارتألا لاق

 . انهاه لاق ام ضقانتي الف « كلم ىلإ كلم نم لقنلل ةلباقب

 اهمادختساو ) :م هدلو مأ ءطو ىلوملل يأ :ش ( اهؤطو هلو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نإف .اهئربتسي نأ لبق اهجوزي نأ هلو :ش ( ةربدملا تهبشأف مئاق اهيف كلملا نأل « اهجيوزتو اهتراجإو
 . ةدتعملا يف امك « حاكنلا زاوج عني كلذ لامتحاو « لمتحم هئاب محرلا لغش ليق

 الف ءاهلاوز يف كشلا عقو دقو « ءطولا لبق ةتباث تناك حاكنلا زاوج ةيلحم نأب : بيجأ

 غارفلا دعب الإ اهيلإ دوعب الف ‹ ريغلا ةيلحم نع تجرخ ةحوكنملا نإف « حاكنلا فالخب هب عفتري

 :ش ( هب فرتعي نأ الإ ) :م ةمألا دلو يأ :ش ( اهدلو بسن تبثي الو ) :م ةدعلا دعب كلذو « ةَقيقح

 يورم وهو ‹ يرصبلا نسحلاو «يبعشلاو يروثلا لاق هبو « اهئطوب يأ « ىلوملا هب فرتعا نإ يه

 . لزعلا عم تباث نب ديز نع

 وهو «ةضيحب ءطولا دعب اهأربتسا هنأ ىعدي نأ الإ اهنع لزع نإو « اهئطوب رقأ اذإ هنم بسنلا

 ولو . اهارتشا نإو دلولا مزلي هيفو « حاكنلاك اًشارف تراص ءطولاب اهنأ اومعز مهنأل ٠ فيعض

 هوغعضو ةيعفاشلل هجو وهو «دمحأ نع هلثمو ‹ كلام دنع دلولا همزلي اهربد نم اهئطو

 . هلم تلمحيف ةيراج ىتآي ناك هنآ : سابع نبا نع ةمركع نع هدانسإب يواحطلا ىورو

 لزعي ناك هنأ » هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نعو . دلولا هب ديرأ ال ًانايتإ اهيتآ نإ ٠ ینم سیل : لاقف

 هيلع ىتثأو هللا دمحف « لبإلا ىعار نم تلاقف « وه نمم : لاقف « هيلع قشف دوسأ دلوب تءاحف ةيراج نع

 . «همزلي ملو

 دلوب تءاجف اهنع لزعيو ةيشرام ةيراج ًاطي ناك هنع ىلاعت هللا يضر تباث نب ديز نعو
 كيلإ لصو ام تبذك لاقف « كنم :تلاق « تلمح نمم : اهل لاق نأ هنعو « اهدلجو دلولا قتعأف
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 دصقي ةمألا ءطو نأ انلو . ىلوأ ءاضفإ رثكأ هنأو ءطولاب تبثي نألف دقعلاب بسنلا تبث امل هنأل

 ءطو ريغ نم نيميلا كلم ةلزنمب ةوعدلا نم دب الف « هنع عناملا دوجول دلولا نود ةوهشلا ءاضق

 دلوب كلذ دعب تءاج نإف ةوعدلا ىلإ جاتحي الف ‹ هنم ادوصقم نيعتي دلولا نأل « دقعلا فالخب

 دلولا نيعت لوألا دلولا ىوعدب هنأل لوألا دلولاب هنم فارتعا دعب هانعم « رارقإ ريغب هبسن تبث

 اهشارف نأل « هلوقب يفتني هافن اذإ هنأ الإ « حاكنلا دعب ةدوقعملاك اًشارف تراصف « اهنم ادوصقم

 دكأتل ناعللاب الإ هيفن دلولا يفتني ال ثيح <« ةحوكنم لا فالخب « جيوزتلاب هلقن كلم ىتح فيعض

 جيوزتلاب هلاطبإ كلم ال ىتح شارفلا

 . مهيلع ةجح وهف اهتطوب هفارتعا عم همزلي ملو < هنم لمحلا نوكي ام

 نإ هنأ لاحلاو يأ :ش ( ىلوأ ءاضفإ رثكأ هنأو « ءطولاب تبشي نألف دقعلاب بستلا تبث امل هنأل ) :م

 دلولا نود ةوهشلا ءاضق هب دصقي ةمألا ءطو نأ انلو ) :م دقعلا نم دلولا ىلإ ءاضفإ رثكأ ءطولا ناك

 . دلولا بلط نم يآ :ش ( هنع عناملا دوجول

 « هدنع ةموقتمب تسيل دلولا مأ نأل هللا همحر ةفينح يبأ دنع اهنع ميدقتلا طوقس عناملاو

 ةياعسلا ةعفنم لاوزو ءطولا ةعفنم ءاقبل نقلا ةميق ثلث اهتميق نأل « هبحاص دنع ةميقلا ناصقنو

 ةوعدلا ريغب هيف بسنلا تبثي أل هنإف :ش ( ءطو ريغ نم نيميلا كلم ةلزنمب ةوعدلا نم دب الف ) :م عيبلاو

 نألو ‹ دقعلا نم يأ :ش ( هنم ادوصقم نيعتي دلولا نأل ) :م حاكنلا دقع يأ :ش ( دقعلا فالخب ) :م

 « اهل عضو اب وأ ةيرحلا رابتعاب بسنلا نإ: لاقي ال ةحوكنملا يف دقعلا نم دوصقملا وه دلولا
 كلذك سيلو ينازلا نم تبل هدارم كلذ ناك ول : لوقن انأل كلذ ىف هل لخدم ال همدع دقعلاو

 ءطوو :ش ( ةوعدلا ىلإ جاتحي الف ) :م كلذل عوضوم دقعلاو ةيلصألا تاعوضوملا ىلإ رظنلا اغإو

 .اهيلإ جاتحيف عوضومب سيل ةمألا
 لاقو . يرودقلا ظفل اذه :ش ( رارقإ ريغب هنع هبسن تبشي دلوب كلذ دعب تءاج نإو ) :م

 دلولاب ) :م ىلوملا نم يأ :ش ( هنم فارتعا دعب ) :م يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م فنصلملا

 يآ :ش ( حاكنلا دعب ةدوقعم اك اًشارف تراصف « اهنم ادوصقم دلولا نيعت لوألا دلولا ىوعدب هنأل «لوألا

 يفتني هافن اذإ الإ ) :م بسنلا توبث يف ىوعدلا ىلإ ةجاح نكي مل اًشارف تراص املف « ةحوكنم اك

 دلولا مأ شارف يأ :ش ( اهشارف نأل ) :م ناعل ريغ نم يفنلا درجمب هنع بسنلا يفتني يأ :ش ( هلوقب

 . ( جيوزتلاب ) :م هشارف لقن ىلوملا كلي ىتح يأ :ش ( هلقن كلمي ىتح فيعض ) :م

 هلاطبإ كلي ال ىتح شارفلا دكأتل ناعللاب الإ هيفنب دلولا يفتني ال ثيح ةحوكنملا فالخب ) :م

 يفتني الو « ىوعد ريغ نم اهدلو بسن تبثي ةجوزلا شارفك ىوق ةثالث لصاحلا :ش ( جيوزتلاب
 . ناعل ريغ نم يفتنيو « ىوعد ريغ نم اهدلو بسن تبثي دلولا مأ شارفك طسوو ناعللاب الإ

 مأ شارف هبشأف ‹ ناعل ريغ نم يفتنيو « ىوعدلاب اهدلو بسن تبثي ال ةمألا شارفك فيعضو
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 هب فرتعي نآ همزلی اهنع لزعي ملو اهنصحو اهتطو ناك نإف ةنايدلا امأف مكح هانركذ يذلا اذهو
 اذه نأل « هيفني نأ هل زاج اهنصحي مل وأ اهنع لزع نإو « هنم دلولا نأ رهاظلا نأل « يعديو

 يبأ نع نايرخاآ ناتیاور هیفو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يور اذكه رخآرهاظ هلباقي رهاظلا
 دمحم نعو فسوي

 ةوق هيف راصف « ىوعد ريغ نم تبثي اهدلو بسن نإ ثيح نم هجو نم ةحوكنملا شارف دلولا
 . اًطسو ناكف « فعض هيف راصف يفنلا درجمب اهدلو بسن يفتني ثيح هجو نم ةمألا شارفو

 ‹« اهدلو بسن تہثی الو : هلوق يف يرودقلا رصتخم نم :ش ( مكح هانركذ يذلا اذهو ) :م

 :م ءاضق هفارتعا لبق ىلوملا نم ةمألا دلو بسن تبثي ال ينعي ءاضقلاو مكحلا نايب هب فرتعي نأ الإ

 اهنع لزعي ملو اهنصحو « اهثطو ناك نإف ) :م ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف رمألا يهو :ش ( ةنايدلا امأف )
 ( اهنصحي ملو اهنع لزع نإو « هنم دلولا نأ رهاظلا نأل ) :م دلولا يأ :ش ( يعديو هب فرتعي نأ همزلي

 لزني الو اهأطي نأ لزعلاو ةبيرلا ناظم نع زوربلاو جراخلا نم اهعني نأ نيصحتلا نم دارملا :ش

 مدعو نيصحتلا دنع هنم دلولا نأ وهو :ش ( رهاظلا اذه نأل « هيفني نأ هل زاج ) :م ةعماجملا عضوم

 ضراعتيف نيصحتلا ركذي وأ لزعلا وهو رخآ رهاظ هضراعي يأ :ش ( رخآ رهاظ هلباقي ) :م لزعلا
 كشلاب ةوعدلا همزلي ملف « ىلوملا نم دلولا نوك يف لامتحالاو كشلا عقوف « نارهاظلا

 هيمن زاجف ‹« لامتحالاو

 يور) :م ةيناثلا ةروصلا يف يفنلا زاوجو ىلوألا ةروصلا يف ىرعدلا موزل يأ :ش ( اذكه ) :م

 خسنلا ضعب يفو :ش ( -هللا همحر- دمحمو فسوي يبأ نع نايرخأ ناتياور هيفو ٠ ةفينح يبأ نع

 . نارخآ حصٌالاو هحرش يف مهضعب لاقو : يزارتآلا لاقو ‹ حيحصلا وهو ء نايرخأ

 مث نإو «رخآك ءيشب سيل كاذو : يزارتألا لاق مث « اذكه لاق هنإف « ىکاکلا هب دارا : تلق
 ال هل ديال نمو « هفرعیاذه عضوم يف دي هل نم نأل « هركذ ىلإ جاتحي الف < هيف مالكلا لاطأ

 راركتب خسنلا ضعب يف -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نع هلوق : اًضيأ يكاكلا لاقو

 ظفلب تاياورلا كلتو كلذك -هللا همحر- دمحم نعو « ةدحاو ةياور هللا همحر فسوي يبأ نع

 .« طوسبملا» ىفاذك . بوجولا

 دمحم نعو . ةدحاو ةياور فسوي يبأ نع يأ ٠ نيحراشلا ضعب لاق : يزارتألا لاقو

 . «نع) ةداعإ ةدئاف وهو « ةدحاو ةياور

 . يكاكلا مالك اًصضيأ اذه : تلق

 ورمع وأ ديز نع نامهرد ذخأ تلق اذإ كنأل - نع- ةداعإ يف رظنانلو : يزارتألا لاق مث

 نأ موهفملا لب ءورمع نعادحأ نيريخأ نيمهردلاو « ادحأ نيمهردلا مهفي ال نع - راركت الب
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 نأل ‹ جوزلا نم تبثي بسنلاو « قيقر ةنقلا دلوو رح ةرحلا دلو نأ ىرت الأ « ريبدتلاك دلولا ىلإ
 ماكحألا قح يف حيحصلاب قحلم دسافلا ذِإ ادساف حاكنلا ناك نإو هل شارفلا

 ضعب هيف نحناميفاذكف ‹« ورمع نع يقابلا ضعبلاو ‹ ديز نع لصح امهضعب نيمهردلا

 الف ةدحاو ةياور امهنم لك نع نوكيف « دمحم نعامهضعبو هللا همحر فسوي يبأ نع نيتياورلا
 نع نايرخآ ناتياورو هللا همحر فسوي يبأ نع نيتياورلا نأ مهوي - نع - راركت ىلإ ةجاح

 . كلذك سيلو « دمحم

 نيتياورلا ركذو . زيزع وهو «ةيادهلا لبق هفنص هنإف :ش ( «ىهتنملا ةيافك» يف امهانركذ ) :م
 هيلعف دلوب ءاج ىتح « كلذ دعب اهرتسي ملو اهئطو اذإ فسوي يبأ نعو : لاقف «« طوسبملا» يف

 . لزعي مل وأ اهنع لزع ءاوس هيعدي نأ

 يغبني نكلو « هنم هنأ ملعي مل اذإ بسنلا يعدي نأ يغبني ال : لاق -هللا همحر- دمحم نعو

 اعرش لحي ال هنم سيل بسن قاقحتسا نأل « هتوم دعب اهقتعيو اهب عتمتسي دقو دلولا قتعي نأ
 لامتحال هتوم دعب اهقتعب دلولا قتعي نكلو « بسنلا يعدي ال نأ يف كلذو « نيبناجلا نم طاتحيف
 يلإ بحأ : فسوي وبأ لاقف « بابحتسالا ظفلب نيتياورلا كلت حاضيإ يف ركذو « هنم نوكي نأ
 . هرخآ ىلإ دلولا قتعي نأ بحأ : دمحم لاقو « هيعدي نأ

 يف مكاحلا لاق :ش ( همآ مکح يف وهف دلوب تءاجف ) :م لج ر نم ىلوملا :ش ( اھجوز نإف ) :م

 ةيرحلا قح نأل ) :م لاملا عيمج نم ناقتعي ىلوملا تام اذإ ينعي « مألا ةلزنب دلولاف :« يفاكلا»

 ةرحلا دلو نأ ىرت الأ « ريبدتلاك ) :ماهفصو ىلإ ثدحيف مألا ءزج دلولا نأل :ش ( دلولا ىلإ يرسي

 هبسن تبثي ال ىلوملا نم اهشارفو :ش (هل شارفلا نأل « جوزلا نم تبثي بسنلاو « قيقر ةنقلا دلوو رح

 ىوعدب اهدلو قتعيو «جوزلا نم تتبث نأ دعب ىلوملا نم تبثي الف « ئزجتمب سيل بسنلا نأل «هنم

 ذإ ) :م هلبق اب لصو :ش ( ادساف حاکنلا ناک نإو) :م ةيرحلاب هرارقإل هنم بسنلا تبثي ملاذإو ىلوملا

 قح يف ) :م حيحصلا حاكنلاب يأ :ش ( حيحصلاب قحلم ) :م دسافلا حاكنلا يأ :ش ( دسافلا

 ال دسافلا حاكنلا نأل « لوخدلا دعب نكل « ةدعلاو رهملا بوجوو بسنلا توبث لثم :ش (ماكحألا

 هب قحليف « حيحصلا ةهبش هل نوكي اهب لخد اذإف « عفرلا بجاو هنوكل « لوخدلا لبق هل مكح

 مدعو بسنلا توبث ماكحألا نمو « هحرش يف مهضعب لاق : يزارتألا لاقو . ماكحألا قح يف

 . ناك نيأ يردأ الف « دسافلاب الو حيحصلاب ال ًالصأ حاكنلاب هل قلعت الف « ةيصولاو عيبلا زاوج

 . ىهتنا «حرشلا تقو حراشلا اذه : تلق

 ىلإ بسنلا توبث ماكحألا نمو «« هحرش »ىف لاق هنإف . لمكألا ضعبلاب دارأ : تلق
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 هل دلو مأ همأ ريصتو دلولا قتعيو هريغ نم بسنلا تباث هنآل ؛ هنم هبسن تبثي ال يلوملا هاعدا ولو

 » مالسلا هيلع يبنلا نأ بيسملا نب ديعس ثيدحل لاما عيمج نم تقتع ىلوملا تام اذإو « هرارقإل

 غرف هنأ هحرش نم عبارلا يف ركذ هنأل « يزارتألا حرش لبق لمكألا حرش نأ ىلع لدياذهو «هرخآ
 مث ةئامعبسو نيثالث ةنس يف ةرهاقلا لمكألا مودق ناكو « ةئامعبسو نيثالثو سمح ةنس يف هنم

 . ةدمب كلذ دعب يزارتألا مودق ناك

 نأ دعب جوزلا نمدلو يذلا دلولا مأ دلو ىلوملا اعدا ول يآ :ش ( ىلوملا اعدا ولو ) :م

 ريغ نم بسنلا تباث هنأل ) :م ىلوملا نم دلولا بسن يأ :ش ( هنم هبسن تبثي ال ) :م تدلوف اهجوزت

 ةيمومأف دلو مأ تناك اذإ امأ ءةنق تناك اذإ اميف يأ :ش ( هرارقإل هل دلو مأ همأ ريصتو دلولا قتعيو

 . ىوعدلا لبق ةتباث دلولا

 توبث ىلع ةينبم انه اه دلولا ةيمأو بسنلا توبث مدع عم دلولا ةيمومأ تبثت فيك : ليق نإف
 : انلف . دلولا ىوعد ىلع ينبم كلذ نإف « دانسإلاب رارقإلا ءادتبا فالخب « دلولا ىوعدب بسللا

 . ءىشلا

 تاهمأ قتعأ هنع هللا يضر رمع نأ بيسملا نب ديعس نع راسي نب ملسم نع يقيرفإلا نمحرلا دبع
 . ول هللا لوسر نهقتعأ :لاقو دالوألا

 نعہيال لاقو دالوألا تاهمأ عيب نع ىهن » ی يبنلا نأ مهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع رانيد
 . "رح یهف تام اذإف « اًيح ماد ام اهدیس اھب عتمتسب نئروی الو نبهویالو

 جاتحي ءرملا نأل < ةيلصألا حراوجلا نم دلولا نأ دار :ش ( ةيلصأ دلولا ىلإ ةجاحلا نألو ) :م

 رمع نأ بيسملا نب ديعس نع راسي نب ملسم نع يقيرفإلا نمحرلا دبع قيرط نم )٤/ ٠١١( ينطقاردلا هجرخأ ()
 هيف فيعض داتسإ اذهو : تلق < ل هللا لوسر نهقتعأ : رمع لاقو « دالوألا تاهمأ قتعأ هنع هللا يضر

 . هب جتحم ريغ وهو يقيرفإلا
 لعأو ًاعوفرم - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع انث رفعج نب هللا دبع قيرط نم )٤/ ٠١١( ينطقاردلا هجرخأ 9

 حرص دق نكلو فيعض وهو « ينياملا نب يلع دلاو يدعسلا حيجن نب رفعج نب هللا دبعب ثيدحلا اذه
 نم ًاضيأ ينطقاردلا هاور دقو . سأب هب سيل : ظفاحلا هيف لاق اذه « يمرخملاو ٠» يمرخلا هنأب ينطقاردلا

 . فعض هيف حيلفو « هلوق نم رمع نع رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ناميلس نب حیلف قیرط
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 دئاوز نم وه اب ةيصو هنأل « ريبدتلا فالخب نيفكتلاك نيدلاو ةثرولا قح ىلع مدقتف ةيلصأ

 نمضت ال ىتح موقتم لامي تسيل اهنألو ء انيور امل ءامرغلل ىلوملا نيد يف اهيلع ةياعس الو جئاوحلا

 ‹ موقتم لام هنأل ربدملا فالخب صاصقلاك ءامرغلا قح اهب قلعتي الف « ةفينح يبأ دنع بصغلاب

 يدؤت ىتح قتعت ال ةبتاكملا ةلزنب يهو « اهتميق يف ىعست نأ اهيلعف ينارصنلا دلو مأ تملسأ اذإو

 لاحلا يف قتعت : -هللا همحر- رفز لاقو . ةياعسلا

 هنأل نيدلاو ةثرولا ىلع ربدملا :ش ( نيفكتلاك نيدلاو  ةئرولا قح ىلع مدقتف ) :م لسنلا ءاقب ىلإ

 الو مدقي ال اذهلو ريبدتلا فالخب داليتسالا يأ :ش ( ريبدتلا فالخب ) :م دئاوزلا نم هنوكل ةيصو

 اب ) :م ةيصو ريبدتلا دئاوز نم هنوكل :ش ( ةيصو هنأل ) :م نيدلاو ةثرولا ىلع ربدملا « اهيلع ةياعس

 :ش ( انيور امل ءامرغلل ىلوملا نيد يف ) :م دلولا مأ ىلع يأ :ش ( اهيلع ةياعس الو جئاوحلا دئاوز نم وه

 . «اهدلو اهقتعأ » : مالسلا هيلع هلوق ىلإ ةراشإ يكاكلا لاق

 تاهمأ قتعب رمأ ايب يبنلا نأ وهو بيسملا نب ديعس ثيدح ىلإ ةراشإ : يزارتألا لاقو

 . نيد يف نعبي ال نأو : هقفلا خسن ضعب يفو . نيد يف نعبي ال نأ دالوألا

 :م لاومألا زارحإ زرحت اهنأل :ش ( موقت لامب تسيل ) :م دلو مأ نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 دنع اهسفن هنم تتامف دلولا مأ لجر بصغ اذإ ينعي :ش ( ةفينح يبأ دنع بصغلاب نمضت ال ىتح)

 دنع تام اذإ ربدملا امو . امهل اًقالخ :ش ( هللا همحرةفينح يبأ دنع ) :م اهنمضي مل بصاغلا

 دلولا مأ :« ءاهقفلا ةفحت » يفو < عامجإراب موقتم ربدملا نأل قاتعإإلاب ةميقلا نماض وهف بصاغلا

 نيب دلو مأ تناك نأب قاتعإلاب الو دسافلا عيبلا يف ضبقلاب الو بصغلاب ةفينح يبأ دنع نمضت ال

 . ءيش يف اضيأ عست ملو هكيرشل قتعملا نمضي مل امهدحأ اهقتعأف نيكيرش
 ءامرغلا قح اهب قلعتي الف ) :م هلك كلذ يف نمضي -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 صاصقلا هيلع نم اوذخأي نأ نويدلا بابرأل سيل نويدم وهو تام لاق اذإ :ش ( صاصقلاك

 سيل صاصقلا نأل «مهنويد نم صاصقلا يف هيلع بجو ام ةلباقب مهنويد هنم اوفوتسيو مهنيدب
 عنم ىلع ءامرغلا ردقي ال ًاصخش نويدملا لتق اذإ اذكو اًموقتم اًنيش هتلباقب اوذخأي ىتح موقتم لام

 ردقي ال ىفع دق نويدملاو « اتويدم لجر لتقاذإ اذكو « صاصقلا ءافيتسا نم صاصقلا يلو

 نع هانركذ دقو « عامجإلاب :ش ( موقتم لام هنأل ربدملا فالخب ) :م. وفعلا نع نويدملا ىلع ءامرغلا

 . بيرق

 ىتح قتعت ال ةبتاكم ا ةلرنب يهو « اهتميق يف ىعست نأ اهيلعف ينارصنلا دلو مأ تملسأ اذإو ) :م

 يف قتعت :رفز لاقو ) :م ةياعس هتبقر قتع يف بتاكملا ىعسو : يرهوجلا لاق :ش ( ةياعسلا يدؤت

 همحر كلام لاق هبو « «لاحلا يف قتعت » خسنلا ضعب يفو . اهدعبو ةياعسلا لبق ينعي :ش ( لاحلا

 - دمحأو يعفاشلا لاقو «ةياعسلاب رفزدنعو « امهدنع ةياعس ريغب هنأ الإ « ةيرهاظلاو هللا
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 ىقبت ملسأ نإف « ىبأف مالسإلا ىلوملا ىلع ضرع اذإ اميف فالحل ا اذهو «ء اهيلع نيد ةياعسلاو
 رذعت دقو « قاتعإلا وأ عيبلاب كلذو « بجاو تملسأ ام دعب اهنع لذلا ةلازإ نأ هل « اهلاح ىلع

 اهتروريصل اهنع لذلا عفدني هنأل ةبتاكم اهلعج يف نيبناحجلا نم رظنلا نأ انلو قاتعإلا نيعتف عيبلا
 لدب ىلإ يمذلا لصيف « ةيرحلا فرشل الين بسكلا ىلع اهثاعبنال يمذلا نع ررضلاو « ادي ةرح

 ‹ ةموقتم يمذلا اهدقتعي دلولا مأ ةيلامو ‹ بسكلا يف ىناوتت ةسلفم يهو تقتعآ ول امآ . هكلم

 نامضلا بوجول يفكي اذهو «ةمرتحم يهف ةموقتم نكت مل نإ اهنألو « هدقتعي امو كرتيف

 نکي الو امهنیب ام لاحیو ءاهب عاتمتسالاو اهئطو نم يمذلا عنييو « روهشملا يف -هللا امهمحر

 تقتع هدعب وأ همالسإ لبق تام نإو ءهل تلح ملسأ نإف « اهتقفن ىلع ربجأو « اهب ةولخلا نم

 ةياعسلاو ) :م تقتع تدأ نإف « اهتميق يف ىعستست ةياور يف هنع هللا يضر دمحأ نعو . هتومب

 . روكذملا دلولا مأ ىلع يأ :ش ( اهيلع نيد

 :ش ( ىبأف مالسإلا ىلوملا ىلع ضرع اذإ اميف ) :م رفز نيبو اننيب ينعي:ش ( فالحلا اذهو ) :م
 يأ :ش ( هل اهلاح ىلع ) :م ةروكذملا دلولا مأ يأ :ش ( ىقبت ملسأ نإف ) :م مالسإلا نع عنتما يأ

 مأ نأل :ش ( عيبلا رذعت دقو « قاتعإلا وأ عيبلاب كلذو بجاو تملسأ ام دعب اهنع لذلا ةلازإ نأ ) :م رفزل

 بناج يأ :ش ( نيبناجلا نم رظنلا نأ انلو ) :م اهلذ ةلازإلل :ش (قاتعإلا نيعتف ) :م اهعيب زوجي ال دلولا

 ( ررضلاو ادي ةرح اتروريصل اهنع لذلا عفدني هنأل « ةبناكم اهلعج يف ) :م ينارصنلا بناجو دلولا مأ
 لدب ىلإ يمذلا لصيف ةيرحلا فرشل ًالين بسكلا ىلع اهثاعبنال يمذلا نع ) :م ررضلا عفدنيو يأ :ش
 ال هنأ مالكلا لصاح :ش ( بسكلا يف ) :م لساكتت يأ :ش ( ىناوتت ةسلفم يهو تقتعأ ول امآ « هكلم
 دؤت ملام قتعت الف ةياعسلا اهيلع بجوف « موصعم هنأل ء اًناجم ينارصنلا كلم لطبي نأ زوجي

 اهيناوتل ىلوملا قح ليطعت ىلإ يدؤي رفز بهذم وه امك كلذ دعب تعسف تقتع اذإ اهنأل « اهتميق
 اذإ اهنأل « نيبناجلل اًرظن قتعت مث ىعست : انلقو . ةياعسلا لبق ةيرحلا لوصحل « ذئنيح بسكلا يف
 . هكلم لدب ىلإ ىلوملا لصيو « ةياعسلا لاح ادي ةرح يهو . ةيرحلا فرش ىلإ لصت تعس

 ةميقلا يف ةياعسلاو « ينارصنلا دلو مأ ىعست فيك لاقي امع باوج :ش ( دلولا مآ ةيلامو ) :م

 دلولا مأ ةيلامو هلوقب باجأف هنع هللا يضر ةفينح يبأ دنع ةموقتب تسيل دلولا مأو « موقتلا ليلد
 عم ىنعجب واولاو «هدقتعي ام عم يمذلا كرتي يأ :ش ( هدقتعي امو كرتيف ‹ ةموقتم يمذلا اهدقتعي ) :م

 نكت مل نإ ) :مدلولا مأ ةيلام نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م نونديامو مهوكرتا مالسلا هيلع هلوقل
 رخآ باوج اذه :ش ( نامضلا بوجول يفكي ) :م ةمرتحم اهنوك يأ :ش ( اذهو « ةمرتحم يهف ةموقتم

 ىلع بجول نامضلا بوجول اًيفاك ناك ول مأ ةمألا نأب هيلع ضرتعاو « روكذملا لاؤسلا نع
 ءافتنال اهتيلام نيب ةلثام الو ةلثامملا ىلع بصغلا يف نامضلا ىنبم نأ بيجأو . دلولا مأ بصاغ

 . موقتملا لالا نم هب نمضي ام نيبو « اهموقت



 الب تقتع اهالوم تام ولو « نيقابلل لالا بجي ءايلرألا دحأ ىفع اذإ كرتشملا صاصقلا يف امك

 مايقل ةبتاكم تديعأ ةنق تدر ول اهنأل ةنق درت ال هتايح يف تزجع ولو « هل دلو مأ اهنأل « ةياعس

 -هللا همحر - يعفاشلا لاقو « هل دلو مأ تراص اهكلم مث حاكنب هريغ ةمأ دلوتسا نمو . بجوملا

 هلو ءاندنع هل دلو مآ ریصت اهکلم مث تقحتسا مث نی كلمب اهدلوتسا ولو « هل دلو مأ ريصت ال

 ء انزلا نم تقلع اذإ امك « هل دلو مآ نوكت الف قيقرب تقلع اهنأ هل . رورغملا دلو وهو نالوق يف

 ء ةلاحلا كلت يف مألا ءزج هنأل رح دلولا قولع رابتعاب دلولا ةيمومأ نأل اذهو « ينازلا اهكلم مث

 لكلا فلاخي ال ءزجلاو

 دحأ ىفعاذإ ) :م ةعامج نيب اًكرتشم صاصقلا ناك اذإ ينعي :ش ( كرتشملا صاصقلا يف امك ) :م

 نأ زاجف « مرتحم قح هنكل اًموقتم الام صاصقلا نكي مل نإو :ش ( نيقابلل لاملا بجي ءايلوألا

 :ش ( اهالوم تام ولو ) :م . مهدحأ وفعب هدنع نيرخآلا بيصن سابتحال نامضلل اًبجوم نوكي

 يأ :ش ( بجوملا مايقل ةبتاكم تديعأ ةنق تدر ول اهنأل « ةنق درن ال هتايح يف تزجع ولو ) :م ةياعس

 همحر كلام لاق هبو :ش ( هل دلو مأ ريصت ال يعفاشلا لاقو ) :م . ةقيقح دلو مأ تناك اهنأل عرش يأ

 كلم يف يهو اهدلوتسا نف : «يواحطلا حرش» يفو « انلوقك ةياور يفو « ةياور يف دمحأو هللا

 همحر يعفاشلل اًقالخ «اندنع هل دلو مأ تراص دلولا ريغب وأ دلولا عم اهارتشا مث حاكنب ريغلا

 تقو نم الإ اهكلم نيح نم هل دلو مأ يهف اهكلم مث ةهبشب ءطوب اهدلو تبث ول كلذكو «هللا
 قتع هنم اهدلو كلم ول هنأ كلملا تقو نم دلو مأ اهنوك ةدئافو .«ةفحتلا» يف اذك « اندنع قولعلا

 نئاب هنأل ‹ قتعي مل هريغ نم اهدلو كلمت ولو ؛رح وهف هنم مرحم محر اذ كلم نم » ای هلوقل هيلع

 دلو مآ ريصت اهکلم مث تقحتسا مث نی كلمب اهدلوتسا ولو ) :م . هل دلو ما نبا وهف هکلم مث هنم اهدلو

 لوق يف :ش (نالوق يف ) :م هللا همحر يعفاشلل يأ :ش ( هلو ) :م يعفاشلل اًقالخ :ش ( اندنع هل

 نيي كلم ىلع اًدمتعم ةأرما أطي نم :ش ( رورغملا دلو وهو ) :مريصت ال لوق يفو « هل دلو ما ريصت

 . ةموصخلا موي ةميقلاب رح هدلو قحتسي مث هنم دلتف حاكن وأ

 نم تقلع اذإ امك هل دلو مأ نوكت الف قيقرب تقلع اهنأ ) :م هللا همحر يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 رابتعاب دلولا ةيمومأ نأل ) :م - دلو مأ نوكت الف - هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو « ينازلا اهكلم مث انزلا

 كلت يف مألا ءزج ):م دلولا نأل يأ :ش (هنأل ) :م هكلم يف اهدلوتسا نأب :ش ( رح دلولا قولع
 ‹ كلذك سيل حاكنلا ةروص يفو :ش ( لكلا فلاخي ال ءزجلاو ) :م قولعلا ةلاح يف يأ :ش ( ةلاحلا

 . هجیرخت قبس (۱)



 ىلإ دحاولا دلولا ةبسنب امهنيب تبثت امنإ ةيئزحلاوءلبق نم انركذ ام ىلع ةيئزجلا وه ببسلا نأ انلو
 بسن ال هنألء انزلا فالخب ةطساولا هذهب ةيئزحجلا تبثتف بسنلا تبث دقو المك امهنم دحاو لك

 انزلا نم هريظن « ةطساو ريغب ةقيقح هؤزج هنأل هكلم اذإ ينازلا ىلع قتعي اغنإو ينازلا ىلإ دلولا هيف
 ةيراج ءىطو اذإو « ةنباث ريغ يهو « دلولا ىلإ هتبسن ةطساوب هيلإ بسني هنأل ء هيلع قتعب ال ثيح
 الو « اهرقع هيلع سیلو اهتمیق هیلعو « هل دلو مآ تراصو هنم هبسن تبث هاعداف دلوب تءاجف هنبا
 ةميق نمضي ال اغنإو « باتكلا اذه نم حاكنلا باتك يف اهلئالدب ةلأسملا انركذ دقو « اهدلو ةميق
 مل بألا ءاقب عم بألا بأ ءىطو نإو « داليتسالا لبق ام ىلإ كلملا دانسإل لصألا رح هنأل دلولا

 امك دحجلا نم تبثي اًتيم بألا ناك ولو بألا مايق لاح دجلل ةيالو ال هنأل ؛ بسنلا تبثي

 . لكلل اًقلاخم ءزجلا ناك . ارح دلولا دقعنا ولف « ةلاحلا كلت يف اهالومل ةقيقر مألا نأل

 :م نيدلاولا نيب ةلصاحلا :ش ( ةيئزجلا وه ) :م داليتسالا ببس يأ :ش ( ببسلا نأ انلو ) :م

 ىطاولا نيب تلصح دق ةيئزجلا نأل - بابلا لوأ يف هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( لبق نم انركذ ام ىلع)
 ةبسب) :م ةءوطوملاو ئطاولا نيب يأ :ش (امهنيب تبشت امنإ ةيئزجلاو ) :م - دلولا ةطساوب ةءوطوملاو
 اذإو :ش (ةطساولا هذهب ةيئزحجملا تبثتف ) :م حاكنلاب :ش ( بسنلا تبث دقو ء المك امهنم لك ىلإ دلولا
 اذإ امك هللا همحر يعفاشلا لوق نع باوج:ش ( انزلا فالخب ) :م دلولا ةيمومأ تتبث ةيئزحلا تتبث
 ةربتعملا ةيرحلا تبثت الف :ش ( ينازلا ىلإ دلولا ) :م انزلا يف يأ :ش ( هيف بسن ال هنأل) :م انزلاب تقلع

 . هكلماذإ هيلع قتعي فيك ينازلا ىلإ دلولا ةبسن نم ةيمكحلا ةيئزجلا يهو « بابلا يف
 ريغب ةقيقح هؤزج هنأل « هكلم اذإ ينازلا ىلع ) :م دلولا يأ :ش ( قتعي اغنإو ) :م هلوقب باجأف

 هيلإ راشأ « يه ام ىلع انزلا نم هاخأ ىرتشا نم لثم « انزلاب دلولا ةيمومأ فالخب :ش ( ةطساو
 هاخأ ىرتشا نم لثم :ش ( هيلع قتعي ال ثيح انزلا نم ) :م دلولا مأ ريظن يأ :ش ( هريظن ) :م هلوقب
 ريغ يهو « دلولا ىلإ هتبسن ةطساوب هيلإ بسني ) :م خألا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هيلع قتعي ال انزلا نم
 نأل ءانزلا نم ناك نإو « هكلم اذإ هيلع قتعي هنإف مال خألا امأ ٠ بأل خألا خألاب دارملا :ش ( ةتباث
 . ةتباث امهنيب ةبسنلا

 ءاهتمیق هیلعو هل دلو مأ تراصو < هنم هبسن تبث هاعداف دلوب تءاجف هنبا ةيراج ءىطو اذإو ) :م

 باتك رخآ يف يأ :ش ( حاكنلا باتك يف اهلئالدب ةلأسملا انركذ دقو « اهدلو ةميق الو اهرقع هيلع سيلو
 ناك ول ةأرملا هذه رجأتست ام ردق رقعلا طيحملا» يفو . لثملا رهم رقعلاب دارأو « قيقرلا حاكن
 لبق ام ىلإ كلما دانسإل لصألا رح هنأل ءدلولا ةميق نمضي ال اغإو ) :م ًالالح رجزلل راجئتسالا
 . ءطولا ليبق باجيإلا ىلإ لقتنا كلملا نألو :ش ( داليتسالا

 ولو بألا مايق لاح دجلل ةيالو ال هنأل « بسنلا تبث مل بألا ءاقب عم بألا بأ ئطو نإو ) :م

 ناك اذإ اذكو :ش ( بألا دقف دنع هتيالو روهظل بألا نم هبسن تشي امك دحلا نم تبي اتيم بألا ناك
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 ةيالولا عطاق هنأل هتوم ةلزنمب هقرو بألا رفكو ؛ بألا دقف دنع هتيالو روهظل بألا نم هبسن تبثي

 يف بسنلا تبث امل هنأل هنم هبسن تبث امهدحأ هاعداف دلوب تءاجف نيكيرش نيب ةيراحلا تناك اذإو

 ذإ « قولعلا وهو ًازجتي ال هببس نأ امل ءأزجتي ال هنأ ةرورض يقابلا يف تبث هكلم هتفداصمل هفصن

 يبأ دنعو ‹« امهدنع أزجتي ال داليتسالا نأل ؛ هل دلو مأ تراصو نيئام نم قلعتي ال دحاولا دلولا

 نمضيو كلملل لباق وه ذإ هبحاص بيصن كلمتي مث هل دلو مأ هبيصن ريصي - هللا همحر - ةفينح

 ءىطو هنأل ‹« اهرقع فصن نمضيو داليتسالا لمكتسا امل هبحاص بيصن كلقت هنأل ؛ اهتميق فصن

 هبحاص بيصن يف كلملا هبقعتيف داليتسالل اًمكح تبثي كلم ا ذإ « ةك رتشم ةيراج

 تداع اذإف ‹ هتوعد حصيف دجلل ةيالولاف اًنونجم وأ اًرفاك وأ ادبع نوكي نأ لثم ةيالو اًيح بألا

 . كلذ ىلع دجلا ةوعد لبقت مل ةوعدلا لبق قاف وأ قتعأ وأ ملسأ نأب بألا ةيالو

 دنعو امهدنع ةذفان دترملا تافرصت نأل « امهدنع دجلا ةوعد حصت مل ادترم بألا ناك ولو

 وأ ةدرلا ىلع تام نإو[ . . .ةوعد حصت مل بألا ملسأ نإ ] : لاق ةفوقوم هللا همحر ةفينح يبأ

 يأ :ش ( ةيالولا عطاق هنأل « هتوم ةلزنمب هقرو بألا رفكو ) :م حصت هقاحلب مكحو برحلا رادب قحل

 . ةيالولل عطاق قرلاو رفكلا نم دحاو لك نأل

 وآ هتحص يف ىعدا ءاوس :ش ( امهدحأ هاعداف دلوب تءاجف نيكيرش نيب ةيراجلا تناك اذإو ) :م

 يآ :ش ( هنأ ةرورض يقابلا يف تبث هكلم هتفداصمل هفصن يف بسنلا تبث امل هنأل هنم هبسن تبث ) :م هضرم

 تراصو « نيئام نم قلعتي ال دحاولا دلولا ذإ « قولعلا وهو أزجتي ال هببس نأ امل أزجتي ال ) :م بسنلا نأ

 مث « هل دلو مأ هبيصن ريصي - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو . امهدنع أزجتي ال داليتسالا نأل هل دلو مأ

 ام توبثو نيلجرلا ءام نم دلولا قلخي نأ ةلاحتسال :ش ( كلملل لباق وه اذإ « هبحاص بيصن كلمت

 ‹ داليتسالا لمكتسا امل هبحاص بيصن كلي هنأل « اهتميق فصن نمضيو « هلك توبثك أ زجتي ال

 ‹ تقلعف « اهئطو موي ةميق ربتعيو ةميقلا فصن نمضيف «ؤزجتلا مدعل ةروكذملا ةيراحلا يف يأ

 . مكاحلا حرص هبو

 ثيح نم يأ :ش ( امكح تبثي كلم ا ذإ « ةك رتشم ةيراج ئطو هنأل ءاهرقع فصن نمضيو ) :م

 : يزارتألا لاق . كلملل لباق وه ذإ :ش ( هبحاص بيصن يف كلما هبقعتيف داليتسالل ) :م مكحلا

 نألاذهو « ءطولا بيقع كلما ببس يأ « داليتسالا ىلإ ال ءطولا ىلإ عجار بوسنملا ريمضلا

 نوكيف ‹ ءطولا دعب قولعلاو ‹ قولعلا تقو نم هعم تبثي لب داليتسالا بيقع تبثي ال كلملا

 ضعب نظو : يزارتألا لاق مث . اًضيأ هكيرش بيصنل اًقاضم ءطولا نوكيف « ءطولا دعب كلا

 حصألا امأو < خياشملا ضعب رايتخا ىلعاذهو لاقف < داليتسالا ىلإ عجري ريمضلا نأ نيحراشلا

 . ناقرتفي هتاع عم مكحلاف بهذملا نم

 نأل «ءيشب سيل كلذو : يزارتألا لاقو . «ةياهنلا» بحاص نيحراشلا ضعبب دارأ : تلق
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 اًتطاو راصف همدقتيف داليتسالل اًطرش تبثي كلانه كلملا نأل هنبا ةيراج دلوتسا اذإ بألا فالخب

 ءيش قلعت ملف قولعلا تقو ىلإ ادنتسم تبثي بسنلا نأل «ءاهدلو ةميق مرغي الو « هسفن كلم

 لاقو . امهكلم ىلع تلمح اذإ هانعم « امهنم هبسن تبث اعم هايعدا نإف . كيرشلا كلم ىلع هنم
 ةفاقلا لوق ىلإ عجري : هللا همحر- يعفاشلا

 داليتسالا بيقع داليتسالا نامز نم كلم ا تبثي هنأ ليلدب بهذملا كلذ زجي مل « ةياهنلا » بحاص

 هنم قبي ملف قولعلا تقو ىلإ ادنتسم تبثي بسنلا نأل « اهدلو ةميق مرغيالو : لاق هنأ ىرت الأ

 ‹« قولعلا نامز نم ةوعدلا بحاص ىلإ لقتنا كيرشلا كلم نأ ملعف « كيرشلا كلم ىلع ءيش

 ‹ ينامزلا ال يتاذلا بقعتلاب هدارم نوكي نأ زوجي : لمكألا لاقو . هدعب ال داليتسالا نامز وهو

 . بهذملا نم حصألا ىلع ارداق نوكي ذئنيحو

 تبشي كلانه كلملا نأل ) :م رقعلا همزلي ال ثيح :ش ( هنا ةيراج دلوتسا اذإ بألا فالخب ) :م

 كلملا : ليق نإف يأ « داليتسالا كلم مدقتيف يأ :ش ( همدقتيف ) :م هتوبثل يأ :ش ( داليتسالل اطرش

 تبث ام نأل « هريغ قح يف ال داليتسالا قح يف قولعلا ىلع اًقباس تبثيف « داليتسالا ةروص تبثأ
 نيب ةقرفتلا هذهو :ش (هسفن كلم اًتطاو راصف ) :م ةرابع داليتسالا : انلق . اهردقب ردقتي ةرورضلاب

 ‹ داليتسالل يفكي كلذو قولعلا هيفو « مئاق فصنلا يف كيرشلا كلم نإ ثيح نم دلاو كيرشلا

 بجوی كلذو « هكلم ريغ يف اعقاو ءطولا نوكيف « داليتسالل اًمكح هبحاص بيصن كلمت لعجيف

 دقو « ةيراجلا يف كلم هل نكي ملف بألا امأو . رقعلا بجيف « ةكرشلا ةهبشل طقس هنكل « دحلا

 يف ءطولا نوكيف « حاحصلا ىلع هرمأل المح هكلم يف داليتسالل اًطرش اهكلم لعجيف اهدلوتسا

 ( اهدلو ةميق ) :م يعدملل كيرشلا يأ :ش ( مرغي الو ) :م رقعلا بجوي ال هكلم يف ءطولاو « هكلم

 ىلع هنم ءيش قلعتي ملف « قولعلا تقو ىلإ ادنتسم تبي بسنلا نأل ) :م ةكرتشملا ةيراجل ا دلو يأ :ش
 توبث عني هنإو ‹ هكلم ىلع قلعملا هفصن نأل ٠ لصألا رح قلعلا قلع امل هنأل :ش (كيرشلا كلم

 ( امهنم هبسن تبث ) :م نيعمتجم دلولا ناكيرشلا ىعدا نإف يآ :ش ( اعم هايعدا نإف ) :م . هيف قرلا

 لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م : فنصملا لاقو . يرودقلا ظفل اذه « نيكيرشلا نم يأ :ش

 اهارتشا ذنم رهشأ ةتسل تدلو نإف :ش ( امهكلم ىلع تلمح اذإ امهنم هبسن تبث) :م يرودقلا

 هنأل ‹ امهكلم ىلع لمحلا ريسفت « « ريغصلا عماجلا» حرش يف يباتعلا هرسف اذك « ادلو تدلوف

 ريرحت ىوعد ناك ءارشلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو نأب « امهكلم يف قولعلا نكي مل اذإ

 قولعلا نكي ملاذإ داليتسالا ىوعد نألو « داليتسالا تبثي الو دلولا قتعيف « داليتسا ىوعد ال

 يف قولعلا نوكي ال نأ ريرحتلا ىوعدو « قولعلا تقو ىلإ اهيف ةيرحلا دهشتو يعدملا كلم يف

 . ىوعدلا تقو ىلإ اهيف ةيرحلا رقتفت ىعدملا كلملا

 ءافلاو « فاقلاب ةفاقلاو « لوعفملل ينبملا ظفلب :ش ( ةفاقلا لوق ىلإ عجري : يعفاشلا لاقو ) :م

 ‹ اهعبتيو راثآلا فرعي يذلا وه : فئاقلاو « كئاحلا عمج يف ةكاحلاك « فئاقلا عمج « ةففخلا
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 ‹ هبشلاب انلمعف « رذعتم نيئام نم قلختي ال دلولا نأ انملع عم اعم نيصخش نم بسنلا تابثإ نأل

 امهٹري امهنبا وهو ءامهل نيبل انيب ولو امهيلع سيلف اسبل : ةثداحلا هذه يف حيرش ىلإ - هلع

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو  امهنم يقابلل وهو « هناثريو

 ‹ هعبت يأ « هوفقي :لاقي « بولقم . هفوقي هرثأ فاق نم « هيخأو هدلو يف لجرلا هبش فرعيو

 « ةيفاقلا » : ليقو . ةييزخ نب ةنانك نب فانم دبع نب ةرم نب جلدم ينب يف ةروهشم  ةيفاقلا » مث

 لاق انلوقبو . رئارحلا نود ءامإلا يف هب لمعي: كلام لاقو « دمحأ لاق يعفاشلا لوقبو . دسأ يف

 . هيوهار نب قاحسإو يروثلا

 انلمعف « رذعتم نيئام نم قلختي ال دلولا نأ انملع عم اًعم نيصخش نم بسنلا تابثإ نأل ) :م

 يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ اذه :ش ( ديز نب ةماسأ يف فئاقلا لوقب يئ هللا لوسر رس دقو « هبشلاب

 لخد : تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ةنييع نب نايفس نع مهبتك

 يلع لخد يجلدملا اررحم نأ يردتأ ةشئاع اي : لاقف « ارورسم موي تاذ ةا هللا لوسر يلع

 : لاقف « امهمادقأ تدبف امهسؤر هايإ ىطغ دقو « ةفيطق امهيلع اًديزو ديز نب ةماسأ يدنعو
 زرحم يمسو « ضيبأ ديز ناكو «دوسأ ةماسأ ناكو : دواد وبأ لاق « ضعب نم اهضعب مادقأ هذه
 لمعلا ناك ول : ىعفاشلا لاقو « هتيصان زرح ليقو هتيحل قلح دحأ رمأ اذإ ناك هنأل « اررحم

 .٠ قحللالإرسيال مالسلا هيلع هنأل ك هللا لوسر هب رس ال ًالطاب هبشلاب
 يضاق « يفوكلا ثراحلا نب حيرش وهو :ش ( حيرش ىلإ هنع هللا يضر رمع باك انلو ) :م

 هنع ىلاعت هللا يضر رمع نامز اهب رقتساو « ةنس نيرشعو ةئام شاع « نيعباتلا رابك نم ةفوكلا

 ؛ نينس ثالث الإ اهنع لطعتي ملو « ةنس نيعبسو اًسسمح اًيضاق كلذ دعب لزي ملو « ةفوكلا ىلع
 : لاقيو « نيعبسو عست ةنس تامو « هنع ىلاعت هللا يضر ريبزلا نبا ةنتف يف ءاضقلا نم اهيف عنتما

 هتدلو يذلا دلولا عم نيكيرشلا ىوعد اهيف تناك يتلا يهو :ش ( ةثداحلا هذه يف ) :م نينامت ةنس

 هيلع هامغ اذإ اسبلت نالف ىلع رمألا سبل نم « ناكيرشلا يأ :ش (اسبل ) :م امهنيب ةكرتشملا ةيراجل ا
 وهو « هناثريو امهٹري امهنبا وهو ءامهل نبل انيب ولو ) :م امهنيب بسنلا يأ :ش ( ام هيلع سبلف ) :م
 نوكيامهدحأ توم دعب دلولا تام اذإ ينعي «نيكيرشلا نم يقابلل دلولا يأ :ش ( امهنم يقابلل

 . كيرشلا ةثرول ءيش الو « يحلا بألل ثا ريملا

 عمجلملا ريرس يف ةدارإ هب دارأ :ش ( ؛مهنع هللا يضر ١ ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو ) :م

 نب كرابم نع هجرخأ ‹ يقهيبلا هاور ثيدحلاو ‹ عامجإلا لحم لحت : يزارتألا لاقو . هيلع

 رمع ىلإ اعفتراف مالغب تءاجف دحاو رهش يف ةيراج اًئطو رباجو ورمع نع نسحلا نع ةلاضف
 رمع ناكو « ًاعمج امهنيب ةهبشلا نأ ىلع اوعمتجاف ةفاقلا نم ةثالثب ىعدف هنع ىلاعت هللا يضر



 ‹ هيف نايوتسيف قاقحتسالا تبث يف ايوتسا امهنآألو ‹ كلذ لثم -هنع هللا يضر- يلع نعو

 امهقح يف تبثي ةئزجتلا لبقي اميف « ةئزجتم ماكحأ هب قلعتت نكلو ًازجتي ال ناك نإو بسنلاو

 ناك اذإ الإ ‹ هريغ هعم سیل نأک ًالمک امهنم دحاو لک قح یف تبث اهلبقی ال امو ءةئزجتلا ىلع

 وهو ملسملا قح يف حجرملا دوجول اًيمذ رخآلاو اًملسم امهدحأ ناك وأ « رخآلل اًبأ نيكيرشلا دحأ

 نبالا بيصن يف قحلا نم هلام وهو بألا قح يفو « مالسإلا

 بلك لك ىلإ يدؤيف « ربغألاو رفصألاو دوسألا اهيلع وزنت ةيلكلا تناك دق : لاقو « لوقي اًمئاق

 يقابلا وهو « هناثريو امهثري امهل رمع هلعجف « اذه تيأر ىتح سانلا يف دهزأ نكأ ملو « ههبش

 . ةجحب سيل ةلاضف نب كرابمو عطقنماذه : يقهيلا لاقو . امهنم

 هللا يضر رمع نع يور ال لثم يأ :ش ( كلذ لثم -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع نعو ) :م

 عقو :لاق موزخم نبال یلوم نع كامس نع «راثآلا حرش» يف يواحطلا هجرخأو « هنع ىلاعت

 هللا يضر يلع ايفاقف وه امهيلإ نم ردي ملف « ةيراجلا تقلعف « دحاو رهط يف ةيراج ىلع نالجر
 :م ناكيرشلا يأ :ش (امهنألو) :م امكنم يقابلا وهو « هناثرتو امكثري امكل وه: لاقف « هنع ىلاعت

 لبق نم ًاتباث ناك كلملاب ال تبثي قاقحتسالا نأل «ببسلا دارأ :ش ( قاقحتسالا ببس يف ايوتسا)

 . ىهتنا كلملا درجمب قحتسي ناك ام ىوعدلا نكت مل ولف

 ليقو كلملا قاقحتسا : لمكألا لاقو . كلملا قاقحتسا ببس لاق هنإف « ىكاكلا هاور : تلق

 . قاقحتسالا يف يأ :ش ( هيف نايوتسيف ) :م ىوعدلا

 بسنلا تابثإ نأل - هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج :ش ( أزجتي ال ناك نإو بسنلاو ) :م

 ةقفنلاك :ش ( ةئزجتم ماكحأ هب قلعتت نكلو ) :م ًأزجتي ال ناك نإو بسنلا نأ هريرقتو « هرخآ ىلإ

 سيل نأك ًالمك امهنم دحاو لك قح يف ) :م حاكنإلا ةيالوو :ش ( تبثي ) :م ةئزجتلا يأ :ش ( اهلبقي

 . ةئزجتلا لوبق مدعل :ش ( هريغ هعم

 ال ام يأ - اهلبقي ال امو - هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( رخآلل بأ نيكيرشلا دحأ ناك اذإ الإ ) م

 دلو اعم ايعداف رخآلل اًبأ نيكيرشلا دحأ ناك اذإ الإ امهنم دحاو لك قح ىف بسنلاك ةئزجتلا لبقي

 لك ىلعو « ةيراجلا ةميق فصن بألا ىلعو « حيجرتلا دوجول ىلوأ بألا نوكي امهنيب ةيراج

 يف حجرملا دوجول ) :م ىلوأ ملسملاف اعم هايعداف :ش ( ًايمذ رخآلاو املسم امهدحأ ناك وأ ) :م

 نم هل ام وهو ) :م بألا قح يف حجرملا دوجو يأ :ش ( بألا قح يفو « مالسإلا وهو « ملسملا قح

 اذإو ءهنبا بيصن يف كلملا ةهبشو هبيصن يف كلملا ةقيقح بألل نأل :ش ( نبالا بيصن يف قحل ا

 ىوعدلا تناك اذإو « امهلاح ءاوتسال امهنم هبسن تبث اعم هايعداف ةمألا تدلو مث يعدملا ملسأ
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 لوق ناكو « ةماسأ بسن يف نونعطي اوناك رافكلا نأل ؛ يور اميف مالسلا هيلع يبنلا رورسو
 هبيصن يف امهنم دحاو لك ةوعد ةحصل امهدلو مأ ةمألا تناكو « هب رسف مهنعطل اعطقم فئاقلا

 اب اًتصاصق رقعلا فصن امهنم دحاو لك ىلعو ءاهدلول اًعبت دلو مأ اهنم هبيصن ريصيف « دلولا يف
 وهو « هلک هثاریمب هل رق هنأل لماک نبا ثاریم امهنم دحاو لک نم نبالا ٹریو ‹ رخآلا ىلع هل
 ئطو اذإو .ةنيبلا اماقأ اذإ امك بسنلا يف امهئاوتسال دحاو بأ ثاريم هنم ناثريو « هقح يف ةجح

 يبآ نعو «هنم دلولا بسن تبث بتاكملا هقدص نإف « هاعداف دلوب تءاجف هبتاكم ةيراج ىلوملا

 وهو رهاظلا هجوو « هنبا ةيراج دلو يعدي بألاب ارابتعا هقيدصت ربتعي ال هنأ -هللا همحر- فسوي

 قرفلا

 « رقعلا فصن هبحاصل دحاو لك مرغو مالسإلا ىلإ برقأ هنأل ‹« دترملل دلولاف دترمو يمذ نم

 . « لماشلا» يف اذك

 يبأ نعف « اوفلتخا كلذ ترسف اميفو « انباحصأ قافتاب نينثا نم تبثي بسنلا نأ ملعا مث

 باوج اذه :ش ( يب يبنلا رورسو ) :م ريغ ال ةئالث نم : دمحم لاقو . طقف نينئا نم ةفينح

 اميف) :م لي يبنلا رورس نأ ريرقت « فئاقلا » لوقي لوقل ةا يبنلا رس دقو هلوقب مصخلا جاجتحال

 . لوهجملا ةغيص ىلع زوجيو يعفاشلا ىور اميف يأ مولعملا ةخيص ىلع زوجي :ش ( يور

 انعط هبسح يف هيلع نعط لاقي « رصن باب نم نيعلا مضب :ش ( نونعطي اوناك رافكلا نأل ) :م

 هب رسف كلذ لجألف يأ :ش ( هب رسف مهنعطل اهعطقم فئاقلا لوق ناكو « ةماسأ بسن يف ) :م ًاناعطو

 هبيصن يف امهنم دحاو لك ىوعد ةحصل ) :م نيكيرشلل يأ :ش ( امهدلو مأ ةمألا تناكو ) :م ي يبنلا

 ىلع هل امب اصاصق رقعلا فصن امهنم دحاو لک یلعو اهدلول ًاعبت هل دلو م امهنم هبسن ریصیف « دلولا نم

 رقأ هنأل ‹ لماك نبا ثاريم امهنم دحاو لك نم نبالا ثريو ) :م هل يذلاب يأ « ماللا حتفب :ش (رخآلا

 وهو :ش ( بسنلا يف امهئاوتسال دحاو بأ ثاريم هنم ناثریو ‹ هقح يف ةجح وهو « هلك هثاريم هل

 ‹ امهنيب كلذ نوكي بسنلا لوهجم بأ ىلعو دحاو لك يأ :ش ( ةنيبلا اماقآ اذإ امك ) :م ىوعدلا

 . اذه اذكف

 ‹ هنم دلولا بسن تبث بتاكملا هقدص نإف « هاعداف دلوب تءاجف هبتاكم ةيراج ىلوملا ئطو اذإو ) :م

 ىوعد درجمب بسنلا تبثي ينعي بتاكملا قيدصت يأ :ش ( هقيدصت ربتعي ال هنأ فسوي يبآ نعو
 ‹«قيدصتلا طرتشي ال نبالا كلم يف تلمح دقو :ش ( هنبا ةيراج دلو يعدي بألاب ًآرابتعا ) :م ىلوملا

 ‹ بألا ىوعد نم ىرقأ ىلوملا ةوعد نأل ىلوأ لب انه اذكف بألا ىوعد درجمب بسنلا تبشي لب

 ام دبع بتاكملا نأل « هالوم ىلع فوقوم ةباتكلا لام نأل « بتاكملا بتاكم يف قح هل ىلوملا نأل

 . مهرد هيلع يقب

 ريغب بسنلا هيف تبثي ثيح نبالا ةيراج داليتسا نيب :ش ( قرفلا وهو رهاظلا هجوو ) :م
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 ربتعي الف ‹ هكلمت كلمي بألاو هكلمتي ال ىتح هبتاكم باستكا ىف فرصتلا كلي ال ىلوملا نأ

 ال ء داليتسالا ةحصل فاك قتحلا نم هلام نأل كلما همدقتي ال هنأل اهرقع هيلعو « نبالا قيدصت

 ضري ملف هبسك بسك هنأ وهو ًاليلد دمتعا هنإ ثيح رورغملا ىنعم يف هنأل اهدلو ةميقو «هركذن

 اهيف هل كلم ال هنأل هل دلو مآ ةيراجلا ريصت الو « هنم بسنلا تباث ةميقلاب ارح نوكيف « هقرب

 تبثي مل بسنلا يف بتاكملا هبذك نإو .رورغملا دلو يف امك ةقيقح

 باستكا يف فرصتلا كلي ال ىلوملا نأ ) :م قيدصتلا اهيف طرتشي ثيح بتاكملا ةيراجو ٠ قيدصت
 :م ةجاحلا دنع بتاكم لا بسك كلمتي ال يأ :ش ( هكلمتي ال ىتح) :م هسفن ىلع هرجحل :ش ( هبتاکم

 ء نبالا قيدصت ربتعي الف ) :م هبيصن ىلع رجحي مل هنأل « هنبا لام كلمت يأ :ش ( هكلمت كلمي بألاو )

 : لمكألا لاق :ش ( كلم ا همدقتي ال هنأل ) :م بتاكم ا ةيراج رقع ىلوملا ىلعو يأ :ش ( اهرقع هيلعو

 . يلصألا مدقتي ال كلملا نأل

 هل ام نأل) :م ءىطو هلوق هيلع لد يذلا ءطولا ىلإ عجار بوصنملا ريمضلا : يزارتألا لاق

 ركذن يأ :ش ( هركذن امل داليتسالا ةحصل ) :م فاك كلملا قح نم هل ام نأل يأ :ش ( فاك قحلا نم

 . بتاكملا لام يف هنأل « بتاكملا ىلع ىلوملل يذلا قحلا

 ةحصل فاك قحلا نم هلام لاق هنأل « رظن «ةيادهلا» بحاص لوق ىف : يزارتألا لاق

 داليتسالا توبث هنم موهفملاو ء داليتسالا ةحصل فاك قحلا نم ىلوملل تبث ام يأ « داليتسالا
 اذهب حرصي هسفن وهو تبثي ال داليتسالا نأ انباحصأ نع بتكلا يف صوصنملاو بتاكملا ةيراج

 هل دلو مأ ةيراجلا رصت مل اذإف « ىلوملل يأ - هدلو مأ ةيراجلا ريصت الو - هلوقب نيطح دعب اًصضيأ
 يف ليق : لاقف هتمرب يزارتألا مالك لقن نأ دعب لمكألا لاقو . ىهتنا « داليتسالا حصي نبا نم

 نم ىوقأ دلولا بسن بلط ىلع داليتسالا ظفل ةلالد نأ باوجلاو : لاق مث ءرظن فنصلملا مالك

 ام ةلالدل « دلولا بسن ةحصل - داليتسالا ةحصل - هلوقب دارملا نأكف دلو مأ هنوك ىلع هتلالد

 ىلع فوطعم لمأت هيفو ‹ ضقانت نيرطس يف هيمالك نيب عقي نأ نم ًاردق لجأ فنصملا نإف «هدعب

 نآ يأ :ش ( هنأ وهو ًاليلد دمتعا ثيح رورغملا ىنعم يف هنأل اهدلو ةميقو ):م : لاق . اهرقي هلوق

 « بسنلا تباث بتاكملا نع ررضلل ًاعفد هتميقل ًاباوج نوكيف :ش ( هقرب ضري ملف هبسك) :م دلولا
 . رورغملادلو يفامك ةقيقح اهيف هل كلمت ال هنأل « ىلوملل يأ « هل دلو مأ ةيراجلا ريصت الو يأ

 مأ ريصت ال ةيراجلا نأ ىنعم ىلع دلولا ركذ الب رورخملا يف امك لوقي نأ يغبني ناك : يزارتألا لاق

 هلوقب قلعتم رورغملا دلو يف امك : هلوق امأ « مالكلا قح وهاذهو « اهيف كلما مدعل رورغملل دلو

 نوكي نآ نیریدقت ىلعو « دلولا ركذ نم دبال ذئنیحو :ش ( هنم بسنلاب تباث ةميقلاب ارح نوكيف) :م
 دلو يف امك ) :م هريدقت :ش ( ةقيقح اهيف هل كلم ال هنأل « هل دلو مأ ةيراجمل ا ريصت ال ) :م هلوقب ًاقلعتم

 - بتاكملا هقدص نإف - هلوق ىلع فوطعم اذه :ش ( تبثي مل بسنلا يف بتاكملا هبذك نإف « رورغملا
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 وه ذإ بتاكملا قح لاوزو بجىملا مايقل هنم هبسن تبث اًموي هكلم ولف «هقيدصت نم دبال هنأ انيب امل
 .عناملا

 هالومب بتاكملا بيذكت دعب ىلوملا كلم ول ينعي :ش (اموي هكلم ولف هقيدصت نم دب ال هنأ انيب امل ) :م

 ( عناملا وه ذإ بتاكملا قح لاوزو ) :م داليتسالاب رارقإلا وهو :ش ( بجىملا مايقل هنم هبسن تبث ) :م
 . ملعأ هللاو عناملا لاوزل بسنلا تبثيف توم ا ىلإ لقنلاب كلذ لاز دقو :ش

 يفو . رقع هيلعفاهئطو ولو . هتبتاكم ءطو ىلوملل لحي الو «ةلمكتلا » يفو : عورف
 تءاش نإو « دلو مأ تراصف اهسفن تزجع ءاش نإ رايخلاب ناك هنم تقلع ول :٤يباجيبسول»

 ء هلدلو مأ ريصتاهلحأ نإو « اهرقع همزلي «هيبنتلا» يفو « اهرقع تذخأو ةباتكلا ىلع تضم

 مارح طرش ريغب بتاكملا ءطوو :« ينغملا» يفو . ًاضيأ اهديس تومب قتعتو تقتع ةباتكلا تدأ نإف

 نباو دمحأ لاقو . روهمجلا دنع اضيأ لطاب وهف اهأطو طرش ولو « ةعبرألا ةمئألاو روهمجلا دنع
 ولو . دحي يرهزلاو نسحلا نعو . ملعلا لهأ دنع هيلع دح الو « طرشلادنع كلذ هل : بيسملا

 اهنأل « هيلع ءىش ال : كلام لاقو . دمحأو ىعفاشلا لوق وهو « اهرقع هيلعف هبتاكم ةيراج ىطو

 اهريغ يفو « اهريبدت اذكو ءةيرحلا ليجعتل اهتباتكو « دلولا مأ قاتعإ زوجي ؛طيحملا» يفو . هكلم

 . اهریبدت حصي ال

 . نيدلا يف ىعست الو « لالا عيمج نع قتعتو ريبدتلا ةربدم دلوتسا : «هقفلا عماوج» يفو

 يبأ نع ةعامس نبا هاور اذكه هنم دبعلا ةبقر عاب ول امك تقتعو « زاج اهنم دلولا مأ ةمدخ عاب ولو

 لاقو هنم ةيراج تدلو ولو . قتعت ثيح اهنم اهتبقر فالخب « قتعت الو لطاب ةمدخلا عيب فسوي

 ‹ء هبسن تبث دلولا يف هبذكو « لالحإلا يف ىلوملا هقدصو « يدلو دلولاو يلاهلصأ اهالومل
 ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هالومل دبع وهو هبسن تبث دلولا يف هقدص ولو « هل دلو مأ تراصو

 . ملسو هبحصو هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو
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 ناملالا بانک
 وغللا نيميلاو ‹ ةدقعنملا نيميلاو « سومغلا نيميلا : برضأ ةثالث ىلع نايألا : لاق

 ( نايألا باتك ) :م

 هلوق هنمو « ةوقلا ةغللا يف وهو « نيمي عمج وهو نايألا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 مزع يوق دقع ةعيرشلا يفو . ةوقلاب يأ « ٤١( ةيآلا ةقاحلا) :م € نيميلاب هنم انذخأل # : ىلاعت

 ءزجلا افرطو « هب مسقلاب ءزج لا يفرط دحأ ةيوقت نيميلا يفنلا : لاقو « كرتلا وأ لعفلا ىلع قلاخلا

 ءازجلاو طرشلا يه نييو « لجو زع هللاب نيميلا وهو مسق يه نيمي نيبرض ىلع نيميلاو
 : ةتس هؤامسأو «عرشلا لهأ فرعب نيي وهو « طرشب كلذ وحنو قاتعلاو قالطلا قيلعت لثم

 وهو ببسو « اًملاکم فلاحلا نوک وهو « طرش نیمیللو ءالیإو قاثيمو دهعو فلحو نيو مسق
 بجت امف « ربلا وهو مكحو « نيميلا هب دقعني يذلا ظفللا وهو « نكرو « هدصق ام قيقحت ةدارإ

 ثنلحلا هيف بجي ام نالا نم نأل « ربلا هيف بجي اميف ليق اغإو « ةبارق ىلع ةرافكلاو هيف ربلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءیجي ام ىلع

 نيميلا ) :م عاونأ ةثالث ىلع يآ :ش ( برضأ ةثالث ىلع ناميألا ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ةثالث ىلع لاقي نأ باوصلا «برغملا» ىف لاق :ش ( وغللا نيميلاو « ةدقعنملا نيميلاو ‹ سومغلا
 لاق -سومغلا نيي - هلوق . ماسقألا ليوأت ىلعف ءاتلاب ةظوفحم ةياورلا تناك نإو « برضأ

 نأ لاقي امع باوجلا هنم جرخف « بطلا ملع مهلوقك « هعون ىلإ ءزجلا ةفاضإ نم اذه : يزارتألا

 . سكعلابو هتفص ىلإ فاضي ال فوصوملا

 ةفاضإ نم هنأ ليق امو « نيميلل ةفص سومخلا نيميلا ةاحنلا نم حصألا : يكاكلا لاقو

 نأ ةثالثلا نيب راصحنإلا هجو مث « ةفصب سيل بطلا نأل حيحص ريغ بطلا ملعك هعون ىلإ سنجل ا

 يف ةذخاؤملا تناك نإ ىلوألاو « ريخألا يناثلا وأ « ةذخاؤم اهيف نوكي نأ امإ ولخي ال نيميلا

 ماسقألاو : « حاضيإلا» يفو سومخلا وهف ىبقعلا يف ةذخاؤملا تناك نإو . ةدقعنملا وهف ايندلا

 . ىلاعت هللاب نيميلا ىف ىتأتس اغإ ةثالثلا

 وأ ةعاط لعف ىلع فلحلا وهو ربلا اهيف بجيام : عاونأ ةعبرأ ظفحلا بوجو يف «نيميلا»و

 ىلع فلحلا وهو أهظفح زوجي ال امو « ةداكو دادزي فلحلابو « هيلع ضرف كلذو « ةيصعم كرت

 هيف بدنيف ربلا نم ريخ ثنحلاؤ « ربلاو ثنحلا نيب هيف ريخي ال امو « ةيصعم لعف وأ ةعاط كرت

 . ثنحلا

 .٠ . .ريخ وه يذلاب تأيلف اهنم ريخ اهريغ ىأرو نيم ىلع فلح نم»: مالسلا هيلع لاق
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 هلوقل ؛اهبحاص اهيف مثأي نيميلا هذهف « هيف بذكلا دمعتي ضام رمأ ىلع فلحلا وه : سومغلاف

 « راتلا هللا هلخدأ ابذاك فلح نم» : مالسلا هيلع

 امهظفحو « امهنيب ىحنف ةحابإلا ىف ثنحلاو ربلا هيف يوني امو « بدنلا رمألا ىندأو ثيدحلا
 ىتمو « ربلاب اهبوجو دعب نيميلا ظفحو « ۸٩ ةيآلا ةدئالا € مكنامأ اوظفحاو # ىلاعت هلوقل ىلوأ

 ةمألا عامجإو صنلاب ةرافكلا هيلعف ةدقعنملا نيميلا يف ثنح

 ليقو ءرانلا يف اهبحاص سمغت اهنأل هب تيمس « ةغلابملل لوعف نزو ىلع «سومغلاو»

 . بذكلا اهيف دمعت هنأل مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل

 «هيفن وأ ءيش تابثإ ىلع :ش ( هيف بذكلا دمعتي ضام رمأ ىلع فلحلا وه : سومغلاف ) :م
 هنأب ملاع وه « رمألا كلذ تلعف ام هللاو لجرلا لوق يضاملا ريظن « ًالاح وأ ايضام ناك ءاوسو

 . هلوق

 رمأ ىلع - فنصملا لوقو . ههبشأ امو « ورمع هنإ هملع عم ديز هنإ هللاو هلوق لاحلا ريظنو

 - ضام رمأ ىلع - هلوق ريشيو « هيلع فنصملا رصتقا كلذلف  يرودقلا ةرابع وهو - ضام

 ىلع رصتقا هنكلو « اًضيأ لاحلا يف ققحتي ال سومغلا نأل ءاوس « لاحلاو يضاملا اهل اوديق
 سومخلا نأ :هريغو «ةفحتلا» بحاص حرص اذهلو « طرش يضاملا نأل « بلاغلا ىلع ءانب يضاملا

 نأل « ةقيقحلا يف نيي تسيل سومغلا نيميلا : «يفاكلا حرش» يفو . اًضيأ لاحلا يف ققحتي
 باكترال ازاجم انيي يمس نكلو « عورشملا دض يهو « ةضحم ةريبك هذهو « عورشم دقع نيميلا

 : لاق و يبنلا نع ةورع نب هللا دبع نع يراخبلا يفو « نيميلا ةروص لامعتساب ةريبكلا هذه

 .« سومغلا نيميلاو نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا : رئابكلا»

 فلح نم ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل اهبحاص اهيف مڻأي نيميلا هذهف ) :م
 نم نابح نبا حيحص يف درو نكلو « ظفللا اذهب بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( رانلا هللا هلخدأ ابذاك

 ءرما لام اهب عطقيل رجاف اهيف وه نيي ىلع فلح نم» : ايب هللا لوسر لاق لاق ةمامأ يبأ ثيدح

 هللا يضر دوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا يفو  رانلا هلخدأو « ةنجلا هيلع هللا مرح « ملسم

 لاق : لاق نيصح نب نارمع ثيدح نم دواد يبا ننس يفو « «نابضغ هيلع وهو هللا يقل» هنع

 : يزارتألا لاقو «"«رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف اًبذاك ةروبصم نيي ىلع فلح نم » :ةاي هللا لوسر

 ناك نإو ةروبصم اهل ليقو « مكحلا ةهج نم اهبحاصل ةمزال تناكو اهيلع سبحو اهب مزلأ
 . ازاجم هيلإ فيضأو ربصلاب فصوو سبح يأ اهلجأ نم ربص اغإ هنأل روبصملا وه اهبحاص

 [ دراوم /۱۱۸۸ ] نابح نبا حیحص (۱)

 سوبحملا ىأ - مكحلاو ءاضقلاب ةمزلملا ةروبصملاب دارملاو )٤/ ١( حتفلا يف مامه نبا لاقو ۳۲٤١[« ]دواد وأ (۲)

 .اهيلع ةروبصم اهّلأل - اهيلع
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 عفرل تعرش اهنأل ةرافكلا اهيفو :هللا همحر ىعفاشلا لاقو ءرافغتسالاو ةبوتلا الإ اهيف ةرافك الو

 اهنأ انلو . ةدوقعملا هبشأف ابذاك هللاب داهشتسالاب ققحت دقو ‹ ىلاعت هللا مسا ةمرح كته بنذ

 فالخبءاهب طانت الف « ةينلا اهيف طرتشيو « موصلاب ىدأتت ىتح ةدابع ةرافكلاو « ةضحم ةريبك

 ةحابم اهنأل ؛ ةدوقعملا

 اذكو - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو :ش ( رافغتسالاو ةبوتلا الإ اهيف ةرافك الو ) :م

 بيسملا نب ديعسو مهنع ىلاعت هللا يضر سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبع مهنم ملعلا لهأ
 دوادو ثيدحلا باحصأو روث وبأو ديبع وبأو ثيللاو يروثلاو يعازوألاو يرصبلا نسحلاو

 . يرهاظلا

 حابر يبأ نب ءاطعو ملسم نب دمحمو يرهزلا لوق وهو :ش ( ةرافكلا اهيف :يعفاشلا لاقو ) :م

 عباتت هيف :ش ( ىلاعت هللا مسا ةمرح كته بنذ عفرل تعرش ) :م ةرافكلا نأل يأ :ش ( اهنآل ) :م

 :م هنوك لاح هللاب فلحلا يآ :ش ( هللاب داهشتسالاب ) :م كتهلا يأ :ش ( ققحت دقو ) :م تافاضإلا

 . ةدوقعملا نيميلا يأ :ش ( ةدوقعملا هبشأف ابذاك)

 ثيدح نم يراخبلا ىور امل :ش ( ةضحم ةريبك ) :م سومخلا نيميلا يأ :ش ( اهنأ انلو ) :م

 اهب ناک ولو « نآلا یضم دقو «هللاب كارشإلا رئابكلا نم »: يب يبنلا لاق : لاق رمع نب هللادبع

 ‹ نهيف ةرافك ال رئابكلا نم سمخ : مالسلا هيلع هلوق روهمجلاو : يكاكلا لاقو . اهركذل ةرافك

 . جرفلا وبأ هاور « (ةرجافلا نيميلا اهنم دعو

 ةراقكلاو) :م ةرافكلا بوجو نم يعفاشلا لاق ام ىلع لدي اربخ ملعنال : رذنملا نبا لاقو
 ‹ ةضحم ةدابع : عاونأ ةثالث تاعورشملاو :ش ( ةينلا اهيف طرتشيو « موصلاب ىدأتت ىتح ةدابع

 ‹ ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ةددرتم تارافكو « ضحم مارح اهببسو ةضحم ةبوقعو « حابماهببسو

 طانت الف يأ :ش ( اهب طانت الف ) :م تابوقعلا يف طرتشت ال ةينلاو تادابعلا رئاسك ةينلا اهل طرتشيو

 يه يتلا ةرافكل اًطانم نكت مل ةضحم ةريبك تناك اي سومخلا نيميلا نأ ينعي ةريبكلاب ةرافكلا

 . موصلاب اهئادأ ليلدب « ةدابع

 ( ةحابم اهنأل ) :م ةريبكب تسيل ل اهنإف ‹ ةدقعنملا نيميلا فالخب يأ :ش ( ةدوقعملا فالخب ) :م

 : هوجو نم ثحب هيفو : لمكألا لاقو . ةدابعل اهب طاني نأ زاجف :ش

 نم اركنم راهظلا نوكل رهاظملا ىلع ةرافكلا تبجو ال اًَحيحص متركذ ام ناك ول : لوألا

 . لامجإ ضقناذهو « اروزو لوقلا

 . ىلوألا قيرطب ىلعألاب تبجو ىندألاب تبجو ام : يناثلا

 عبتأ» : مالسلا هيلع هلوقل « اهب حابم اهايإ اههابشأو ةنسح ةدابعلاو « ةئيس ةريبكلا : ثلاثلا
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 ء اهب قاحلإلا عنتميف « مزالم سومغلا يف امو « أدتبم رايتخاب قلعنم رخأتم وهف بنذ اهيف ناك ولو
 ةرافكلا هتمزل كلذ ىف ثنح اذإو « هلعفي ال وأ هلعفي نأ لبقتسملا يف رمآ ىلع فلحي ام ةدقعنملاو
 :ةرقبلا) 4 ناميألا متدقع اب مكذخاؤي نكلو « مكنايأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال #:ىلاعت هلوقل

 لاق امك هنأ نظي وهو « ضام رمأ ىلع فلحي نأ : وغللا نيمو « انركذ ام وهو 9 ةيآلا

 اهبحاص اهب هللا ذخاؤي ال نأ وجرن نيميلا هذهف « هفالخب رمألاو

 . «اهحمت ةنسحلا ةئيسلا

 وهو « ءطولا ىلع مزعلا وه يذلا دوعلاب لب « راهظلاب بجت مل ةرافكلا نأ : لوألا باوحلاو
 . حابم

 . هب ىوقألا عفر ءيش فعضألا عفر نم مزلي ال هنأب : يناثلا نعو

 « ةعونمم ةئيسلا هذهب ةنسحلا هذه ةلباقمو « اهل ةلباقملا ةئيسلا وحمت ةنسحلا نأب : ثلاثلا نعو
 « ثيدحلا . . . نهيف ةرافك ال رئابكلا نم سمح » : مالسلا هيلع هلوقل ةلباقملا فالخ نونظملا لب

 الف بنذ اهيف ةدقعنملاو « بنذ هيف نوكي ال ام وه حابملا لاقي امع باوج اذه بنذ اهيف ناك ولو
 . متركذ امك ةدابعلا اهب طانت الف ةرخأتم نوكت

 قلعتم ) :م ثنحلاب نيميلا نع :ش ( رخأتم وهف بنذ ) :م ةدقعنملا يف يأ :ش ( اهيف ناك ولو ) :م
 بنذلا نم سومغلا يف امنإ :ش ( مزالم سومغلا يف امو ) :م يرايتخا لعفي اميفف :ش ( ًادتبم رايتخاب
 الف دقعنملاب يأ :ش ( اهب قاحلإلا عنتميف ) :م كلذك ناك اذإف < ءاهتنا الو ءادتبا ال اهقرافي ال مزالم
 باوجلا ىلإ حيولت باوجلا اذه يفو : لمكألا لاقو . اهيلع اًسايق ةدقعنملاب سومخلا قاحلإ حلصي
 ىلع ) :م فلاحلا :ش ( فلحي ام ) :م ةدقعنملا نيميلا يآ :ش ( ةدقعنملاو ) :م . دوقعملا هبشأف هلوق نع
 لعفلا مدع لاثمو  الثم كراد نلخدأل هللاو لعفلا لاثم :ش ( هلعفي ال وأ هلعفب نأ لبقنسملا يف رمأ
 ةرافكلا هتمزل ) :م ةدقعنملا نيميلاب هنايتإ يف يأ :ش ( كلذ يف ثنح اذإو ) :م ًالثم اًتالف ملكأ ال هللاو
 ةيآلا ةرقبلا ]4 ناألا متدقع اب مكذخاؤي نكلو مكنايأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال :  ىلاعت هلوقل

 ءانلوق نم انركذ ام ( نامألا متدقع اب » ىلاعت هلرق نم دارملا يأ :ش ( انركذ ام وهو ) :م ٥
 ام ةيآلا يف صن ام ةقيقح ينعي « هلعفي ال وأ هلعفي نأ لبقتسملا يف رمأ ىلع فلحي ام ةدقعنملاو
 ( لاق امك هنأ نظي ) :م هنآ لاحلا يأ :ش ( وهو ‹« ضام رم ىلع فلحبي نآ : وغللا نرو ) :م . انرکذ

 رمألاو) :م اديز تملك ام هللاو « رادلا تلخد دقل هللاو هلوقل هركذ امك رمألا نأ نظ ينعي :ش
 هذه وغللا نيي يأ :ش ( نيميلا هذهف ) :م هنظي ناك ام فالخب رمألا نأ لاحلاو يأ :ش ( هفالخب

 نيي نأل كلذو .:ش ( اهبحاص ) :م وغللا نيميلا هذهب يأ :ش (اهب هللا ذخاؤي ال نأ وجرن) :م اهمكح
 ةيآلا ةرقبلا] (مكنامأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال :  ىلاعت هلوقل ًالصأ اهل مكح ال وغللا نيميلا

«Yoيعفاشلا نعو «لماشلا »يفو « نظلاب مكدحأ هفلحي نيميلا وغلب هللا مكذخاؤي ال يأ  
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 ال * ىلاعت هلوق هيف لصألاو .ورمع وه امنإو اديز هنظي وهو ديزل هنإ هللاو لوقي نأ وغللا نمو
 هقلع هنأ الإ ‹ ۲۲١( ةيآلا : ةرقبلا) ةيآلا ..... %4 مكذخاؤي نکلو مكناآ يف وغللاب هللا مكذخاؤي

 . هریسفت يف فالتخالل ءاجرلاب

 همحر - دمحم نع نيتياورلا ىدحإ وهو . لبقتسملاو يضاملا يف اهدصقي مل يتلا نيميلا وغللا

 . هللا

 ريغ نم فلاحلا ناسل ىلع يرجت يتلا نيميلا يه وغللا نيميف يعفاشلا لاق «ةفحتلا» يفو

 . نيميلا هناسل ىلع ىرجف « نآرقلا ريغب ناك وأ « هللاو ىلب « هللاو ال هلوق لم « دصق

 وهو «همالك يف هللاو ىلبو هللاو ال لجرلا لوق وه وغللا نيمي دمحم نعو : يكاكلا لاقو

 دمحأو يعفاشلا لاق ةياور يف هنع هللا يضر سابع نبا نعو .اعوفرمو اًقوقوم ةشئاع نع يورم

 يف دمحم لوق وهو « «ةفحتلا» بحاص اهركذ اهلثم ةياور يف يعفاشلا لاقو . ةياور يف دمحمو
 : يعخنلا ميهاربإ لاقو . ةيعفاشلا نع لقناذك «سومخلا نيميلا وه وغللا نأ كلام نعو . ةياور

 نأ نيميلا وغل : قورسمو يبعشلا لاقو . لبقتسم وأ ضام ىلع اًيسان فلحي نأ نيميلا وخل

 مرحي نأ نيميلا وغل : ريبج نب ديعس لاقو . هنيميل اًيغال نوكيف « اهكرتيو « ةيصعم ىلع فلحي
 . لمع وأ لوق نم هل هللا لحأ ام هسفن ىلع

 يأ :ش ( وهو « ديزل هنإ هللاو لجرلا لوقي نأ ) :م وخللا نيي نمو يأ:ش ( وغللا نمو ) :م

 هنإ هللاو لاقف اًبارغ هنظف دعب نم ارئاط ىأر اذإاذکو :ش ( ورمع وه اغٳو ادیز هنظی ) :م لاح لاو
 هللا مكذخاؤي ال ) :م ىلاعت هلوق # نيميلا وغللا يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م مامح وه اذإف بارغ

 هريسفت رم دقو « نايبألا متدقع اب ل ۲۲٢[ ةيآلا ةرقبلا ] ةيآلا ( مكذخاؤي نكلو مكنامي يف وغللاب

 نع باوج اذه : يكاكلا لاق . ءاجرلاب هقلع دمحم نأ ريغ يأ :ش ( ءاجرلاب هقلع هنأ الإ) :م نآلا

 . «طوسبملا» يف هركذ « ردقم لاؤس

 امو صوصنم وغللا يف ةذحخاؤملا مدعو ءاجرلاب ةذخاؤملا يفنب دمحم قلعت ىنعم ام ليق نإف

 ةذخاؤملا يفن ءاجرلاب اهيف فلتخ نيميلا كلام ةروص نكلو« معن انلق هب عوطقم وهف صنلاب هازع
 قيلعتلا ظفللا كلذب دري مل هنأ عم « صنلاب مولعم ريغ كلذو « اهركذ يتلا ةروصلاب وغللا يف

 لاقف « رباقملاب رم مالسلا هيلع هنأ يور امك «ىلاعت هللا مسا ركذب كربتلاو ميظعتلا هب دارأ ءاجرلاب

 . نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو « نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا

 ‹ ةيآلا 4 تيم كنإ # : ىلاعت هللا لاق « توملاب نيعتي ناك هنإف لخملا ىنعم ءانئتسالا ركذ امو

 ءاش نإ هركذن ام ىلعو هانركذ ام ىلع وغللا ريسفت ىف فالتخالا نم ركذ اع ءانثتسالا ىنعم نكلو

 ۰ . ىلاعت هللا



 ةرافكلا بجت ىتح « ءاوس يسانلاو هركملاو نيميلا يف دصاقلاو : لاق

 قلع فيك لاقي نأب ردقم لاؤس باوج اذه « ءاجرلاب هقلع - ةيآلا - هلوق يزارتألا لاقو

 مدعو اهبحاص اهب هللا ذخاؤي ال نأ وجرن نيميلا هذهف هلوق يف ءاجرلاب ةذخاؤملا مدع يرودقلا

 4 مكنايأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال :  ىلاعت هللا لاق « وغللا يف صنلاب عوطقم ةذخاؤملا
 ۲٠٠[. ةيآلا ةرقبلا]

 ثروأف « وغللا ريسفت يف يأ :ش ( هريسفت يف فالتخالل ) :م نكل « معن لاقو هنع باجأف

 نب دمحمب يرودقلا ىدتقا دقو « وغللا نم هرسف اميف ةذخاؤملا مدعب لوقلا عطقي مل اذهلف ‹ ةهبش
 ركذ ام ىلع نسحلا نب دمحم هقلع هلوق لعاف تيأر امك اذه : تلق . ىهتنا - هللا همحر - نسجل ا

 . باوص ايأ لمأتف ٠ يرودقلا وه يزارتألا هركذ ام ىلعو « يكاكلا,

 تحرو يغلل لثم « اوغل يغلا توغلو اوغل توخل لاقي : وغللا ريسفت يف جاجزلا لاقو

 ام لك وأ « وغلب تيتأ اذإ يغل ؟وغل يغلأ مالكلا يف تيغل لاقيو « اوحم يحلاو وحلا ثرحب ملكتلا
 . اغلو وغل وهف مالكلا يف هيلإ جاتحم ريغ نوكي وأ ‹ ملكتلا ةقرو يغللا هيف ميري امن هيف ريح ال

 ‹ اًضيأ وغل بلكلا حابنو « ًالطاب لاق يآ « اوغل وخلياغل : يرهوجلا لاقو : جاجزلا لاق

 ءيشلا ىلع فلحي لجرلا وه دهاجم نع يرشخمزلا ىو رو  وغللا ةيغألاو ىغل رسكلاب يغلو
 : لاققدزرفلا هدنعو« نيميلا وغل نع لثس نسحلا نأ يورو « نظامك سيلو « كلذك هنأ ىريو

 تادقاعدمخت ملاذإ]: هلوقب ولغيو ذوحخأمب تيلو لاقف « كنع بجأ ينعد ديعس ابأ اي
 .[ہئازعلا

 يف هب دتعي ال يذلا طقاسلا وغللا ةرقبلا ةروس يف ًضيأ لاقو . ةدئاملا ةروس ريسفت يف هركذ

 ةمئألا سمش لاقو . وغل لبإلا دالوأ نم ةيدلا يف هب دتعي ال ال ليق كلذلو « هريغو مالك
 نإف « اًمصوو اًعرش نيميلا ةدئاف نع اًبلاخ نوكي ام وغللا : انؤاملع لاق هلوصأ يف يسحخرسلا

 نع اًيلاخ ناك قدصلا لامتحا هيف سيل ربخ ىلإ فيضأ اذإف « ربخلا نم قدصلا راهظإ نيميلا ةدئاف

 . اًوغل ناكو « نيميلا ةدئاف

 وه يسانلا :ش ( ءاوس يسانلاو هركملاو نيميلا يف دصاقلاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ موقتلا يف هركذ اذك « ةقيقح ىطاخ وهو نيميلا هناسل ىلع يرجف « مالكب ملكتي نأ دار يذلا

 . اًيسان نيميلاب ظفلت هنأ ركذي مث نيميلاب ظفلتلا نع لهذي يذلا وه يسانلا ليقو

 نوك ةجيتن نايب :ش ( ةرافكلا بجت ىتح ) :م يسانلا ناكم «ىطاخلا» ركذ خسنلا ضعب يفو

 :م اعيمج ءالؤه ىلع ةرافكلا بوجو يف قرف ال ينعي ءاوس يسانلاو هركم او نيميلا يف دصاقلا

 . طوطخملا يف اذك (1)



 همحر- يعفاشلاو . نيميلاو قالطلاو حاكنلا : دج نهلزهو دج نهدج ثالث :مالسلا هيلع هلوقل

 كلذ يف انفلاخي- هللا

 قالطلاو حاكنلا دج نهلزهو دج نهدج ثالث ) :م ايب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل)
 ضوع لعجي ءاهقفلا ضعبو اذكه - هللا همحر - فنصملا هركذ ثيدحلا اذه :ش ( نيميلاو

 ‹ بيرغامهالكو « امهريغو «طيسولا» يف يلازغلاو ةصالخلا بحاص مهنمو « قاتعلا نيميلا
 دبع نعةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . ةعجرلاو « قالطلاو حاكنلا ثيدحلااغنإو
 لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع كهام نبا نع حابر يبأ نب ءاطع نع كدرأ نب بيبح نب نمحرلا
 . ىهتنا « "ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا « دج نهلزهو دج نهدج ثالث » : ةي هللا وسر لاق

 ثيدحلا اذه عقو دقو : لاقف « «تاغللاو ءامسألا بيهذت» يف يلازخلا يوونلا طلغ دقو
 .ةعجرلا باوصلا انإو ٠ باوصب سيلو « قاتعلاو قالطلاو حاكنلا ؛طيسولا» يف

 ةعيهل نبا انثدح رمع نب رشب انثدح هدنسم يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا ىور « رظن هيف : تلق
 يف بعللا زوجي ال » : لاق ةا هللا لوسر نأ تماصلا نب ةدابع نع رفعج يبأ نب هللا دبع نع
 ديبع نب ةلاضف ثيدح نم يناربطلا ىورو .[.... . . ]“ قاتعلاو حاكنلاو قالطلا ٠ ثالث
 .«قاتعلاو حاكنلاو قالطلا نهيف بعللا زوجي ال ةثالث » : ظفلب

 امك يذمرتلاو دواد وبأ هاور يذلا وه ثيدحلا ظفل نأ مالكلا ليق امو رم امك ةعيهل نبا هيفو
 اذه نعاوتكس مهلك «ةيادهلا» حارشو « نيميلا ظفل هيف سيلو مكاحلا هححصو يذمرتلا هاورو رم
 ىلإ . . . ثالث لاق هنأ ةي يبنلا نع انباحصأ ىور ام انل : هحرش يف لاق يزارتألا نأ ريغ

 . هجو ناکل هریغ لثم تکس ولو «هرخآ
 هنإف يسانلاو هركملا نيمي نم ركذ اميف يأ :ش ( كلذ يف انفلاخي - هللا همحر - يعفاشلاو ) :م

 اوهركتسا امو نايسنلاو ًاطخلا يتمأ نع عفر » :مالسلا هيلع هلوقب جتحاو « امهنيب دقعني ال لوقي

 تسيل اهنأل « هاركإلاو « نايسنلاو أطخلا ةقيقح هنم دارملا سيل هنأب هنع انباحصأ باجأو « هيلع
 « ةرخآلا مكح وأ ايندلا مكح امإ وهو مكحلا هنم دارا اغنإو « اًسح اهعوقو ليلدب ةقيقح ةعوفرمب
 لسخلا بجي اذكو . انزلا ماكحأ نم وهو ءأطخلا لتقلا يف ةيدلاو ةرافكلا بوجو ليلدب لوألاو

 عفر وه يناثلا نيعتف ايندلا ماكحأ نم كلذو ‹ هموصو هجح دسفي انزلا ىلع هركملا عماج اذإ اع
 . مثإلا

 ال نأو « نونجلاو مونلاك هب نيميلا دقعني ال نأ يغبنيف هاركإلا عم رفكلا تبثي ال : تلق نإ

 ]۲٠٠١[. ةجام نبا « ]٠٥۸٥[ يذمرتلا « [۳۲۹۱ ]1 دواد وبأ . ]۳٠۵۱[ يئاسنلا ()

 .[٤٠٠۲]ةجام نبا ]۳١٣۸۸[ ٤ یئاسنلا ¢ ]۱٥۸۷[ يذمرتلا ()
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 ؛ءاوس وهف اًيسان وأ اهركم هيلع فولحملا لعف نمو « ىلاعت هللا ءاش نإ هاركإلا يف كلذ نيبنسو

 نونجم وأ هيلع ىمغم وهو هلعف اذإ اذكو . طرشلا وهو هاركإلاب مدعني ال يقيقحلا لعفلا نأل

 ال ثنحلا وهو هليلد ىلع رادي مكحلاف ‹ بنذلا عفر ةمكحلا تناك ولو . ةقيقح طرشلا ققحتل

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو ‹ بنذلا ةقيقح ىلع

 فيلكتلا نايفان نونجلاو مونلا نأل « هيلع ىمغملاو [ هركملا] نيب ةلثامملا مدعل سايقلا ةحص ملسي

 ةيا كلذو « انزلاو سفنلا لتق هيلع مرحيو « هركملل رمخلا برش حابأ اذهلو هاركإلا فالخب

 هاركإلا باتك يف هركذ ام هب دار نإ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هاركإلا يف كلذ نيبنسو ) :م . باطخل ا

 . خسفلا امهلامتحا مدعل هاركإلا امهيف لمعي ال راهظلاو نيميلا اذكو - هلوقب

 ناكو اًتيش لعفي ال فلح اذإ ينعي :ش ( ءاوس وهف اسان وأ اًهركم هيلع فولحملا لعف نمو ) :م

 يف دمحأو لوق يف يعفاشلاو كلام لاق هبو ثنحي سان وأ هركم وهو هلعف مث فلحلا يف اًعتاط

 دق هنأ وهو ‹ روكذملا ثيدحلل ثنحي ال : ةياور يف دمحأو حصألا يف يعفاشلا لاقو . ةياور

 طرشلا ققحتل نونجم وأ هيلع ىمغم وهو هيلع فولحملا لعفاذإ ءىجي ام ىلع اندنعاذكو . رم

 .هاركإلاب مدعني ال هنآل قحلا لعفلا وهو دجو دقو « ةقيقح

 ‹ ةيرايتخالا لاعفألا نم وهو ‹« كرتلا وأ لعفلا ىلع فلاحلا اهب ىوقي نيميلا : تلق نإف

 . دصاقلاك هيف يسانلا نوكي فيكف

 عفر» : مالسلا هيلع هلوقب ضراعم صنلا لاقي ال صنلاب كرت دقو « سايقلا وه كلذ : تلق

 .[.....]. ثيدحل ٠ . . . نايسنلاو اطخلا يتمأ نع

 يأ :ش ( طرشلا وهو هاركإلاب مدعني ال ) :ماًسح دجوي يذلا :ش ( يقيقحلا لعفلا نأل ) :م

 اذه :ش ( نونجم وأ هيلع ىمغم وهو هلعف اذإ اذكو ) :م دجو دقو طرشلا وهو « يقيقحلا لعفلا دوجو
 ءاوس وهف اًيسان وأ ًاهركم هيلع فولحملا لعف نمو هلوق نأل « يرودقلا ةلعل اعيرفت فنصملا هركذ

 وأ ءامغإلا لاح يف هيلع فولحملا لعف مث لقعلا حيحص وهو فلح اذإ ينعي « يرودقلا ظفلل

 ةقيقح ققحت دقو ثنحلا وه طرشلا:ش ( ةقيقح طرشلا ققحتل ) :م ةرافكلا هيلع بجي نونجلا

 ةرافكلا عرش يف مكحلا لاقي امع باوج اذه :ش ( بنذلا عفر ةمكحلا تناك ولو ) :م . طورشلا

 نأ يغبنيف مهفلا مدعل ًالعف هيلع ىمخملاو نونجملل بنذ الو « اهمساك ةراتساهنأل ٠ بنذلا عفر

 . ةرافكلا امهيلع بجي الو ثنحبي آل

 :م ميلستلا ريدقت ىلع بنذلا عفر ةرافكلا ةيعورشم يأ - ةمكحلا تناك ولو - هلوقب باجأف

 نيميلا يف ثنحلا وهو ) :م بنذلا ليلد يأ :ش ( هليلد ىلع رادي ) :م ةرافكلا مكح يأ :ش ( مكحلاف )

 نإو ‹ لغشلا ليلد دوجول يرتشملا ىلع بجي هنإف < ءاربتسالا ىف امك :ش ( بنذلا ةقيقح ىلع ال

 .٠٠٠٠ لغشلا ةقيقح دجوي مل



 اذإ نوكي اغإ هيلع مكحلا نارودل لولدملا ماقم ليلدلا ةماقإ لوقي نأ لئاقلو : لمكألا لاق

 . هيلع روديف لصألا نع ايف ارم لولدملا ناك

 بنذلا وهو لولدملاو « محرلا لغش نم تركذ امك روصلا ضعب يف لولدملا روصتي مل نإو

 . لولدملا ماقم ليلدلا ةماقإ حصي الف « رهاظلا ققحم ثنحلا دنع ةروصلا هذه يف
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 ایسی ںوکی ا امو ایمی ںوکی ام باب
 نم ةفصب وأ ميحرلاو نمحرلاك ىلاعت هللا ءامسأ نم رخآ مساب وأ ىلاعت هللاب نيميلاو : لاق

 نيميلا ىنعمو « فراعتم اهب فلحل ا نأل « هئايربكو هلالجو هللا ةزعك اًفرع اهب فلحي يتلا هتافص

 هركذ حلصف « هتافصو هللا ميظعت دقتعي هنأل « لصاح ةوقلا وهو

 ( ایم نوکی ال امو انی نوکی ام باب) :م

 . اتيي نوکي ال امو ظافلألا نم ايي نوکي ام نايب يف باب اذه يأ :ش

 ناك نم» : مالسلا هيلع هلوقل هللا ظفلب يأ :ش ( هللاب نيميلاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رخآ مساب نيميلا يأ :ش ( رخآ مساب وأ ) :م ًأطوملا يف كلام هاور «تمصيل وأ هللاب فلحيلف اًفلاح

 يف ىلاعت هللا ءامسأ عيمج مث يكاكلا لاق :ش ( ميحرلاو نمحرلاك -لجو زع- هللا ءامسأ نم ) :م

 هبو ‹ حيحصلا وهو انباحصأ بهذم نم رهاظلا وهو ءًالوأ هب فلحلا سانلا قرافي ءاوس كلذ

 . روكذملا ثيدحلل هلوقو ىعفاشلاو دمحأو كلام لاق

 نيميلا مث ‹ «لماشلا» يف يقهيبلا ةمئألا سمش ركذو . هللاب فلح هئامسأ عيمجب فلحلاو

 ريغ لمتحي ال هنأل « انيي نوكي هريغ هيف كراشي ال اًمسا ناك اذإ ىلاعت هللا ءامسأ نم رخآ مسا

 . نيميلا

 هال الف الو « اًنیِي نوکی هب یون نإ زیزعلاو مکحلاک هریغ هيف كراشي مساب فلح ولو
 لاقو . هريغ هيف كراشي اًمسا وأ « ىلاعت هلل اًصاحخ اًمسا نوكي نأ نيب «ةفحتلا» يف ىوسو لمتحي

 . ادارم هللا مسا نيعتي ال لامجإللاب هنأل رظن هيف : يزارتألا

 هلالجو هللا ةزعك اًقرع اهب فلحب ب يتلا هتافص نم ) :م ةفصب نيميلا يأ :ش ( ةفصب ب وأ ) :م

 يه ةفصلاب دارملا فراعتم هتافص نم ةفصب فلحلا يأ :ش ( فراعتم اهب فلحلا نأل « هئايربكو

 « مئاق لجرب تررم كلوقك هب قحلأ ةفصل ال اهوحنو ةزعل امسا تاذلاب مئاقلا ىنعملا يهو ةقيقحلا

 تافص نم تناك نإو ءاهب نيميلا زوجي تاذلا تافص نم ناك نإ ىلاعت هتافص مث : يزارتألا لاق

 نم يهف هدضب هللا فصوي نأ زوجي ال ام لك نأ امهنيب لصفلاو . اهب نيميلا زوجي الف « لعفلا

 زاوجل زوجي ال هب نيميلا نإف ملعلا الإ هتردقو هئايربكو هلالجو ىلاعت هللا ةزعك تاذلا تافص

 نم يآ «[ ۲۲١ ةيآلا ةرقبلا] € هملع نم ءيشب نوطيحي الو # : ىلاعت هللا لاق امك مولعملا ةدارإ

 تافص نم يهف ‹ هدضب لجو زع هللا فصوي نآ زوجي ام لکو . يرشخمزلا لاق اذك « هتامولعم

 . نآلا ءىجي ام ىلع اهيلع طخسلاو بضغلاو ةمحرلاك لعفلا

 يأ :ش ( هنال ) :م اًقرع اهب قلع يتلا هتافص يف يأ :ش ( لصاح ةوقلا وهو نيميلا ىنعمو ) :م

 هتافصو ىلاعت هللا مسا فلاحلا ركذ يأ :ش ( هركذ حلصف هتافصو هللا ةمظعب دقتعي) :م فلاحلا نأل
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 داريو ركذي هنألو ‹ فراعتم ريغ هنأل انيمي نوكي ال هنإف « هللا ملعو هلوق الإ : لاق . اعنامو ًالماح

 . كتامولعم يأ ء انيف كملع رفغا مهللا : لاقي « مولعملا هب

 ىلع نايألا ىنبم نإ لاقي نأ مالكلا لصاح :ش ( اًعنامو ) :م نيميلا ىلع :ش ( ًالماح ) :م حلص

 نيميلا نأل رهنلا ءارو ام خياشم رايتخا وهو الف الإو اتيي نوكي هب فلحلا سانلا فراعت امف فرعلا

 . عنملا وأ لمحلل دقتعي اغإ

 وهذإ « هتافصو هللا ةمظعب دقتعي نمؤم لكو « هميظعت فلاحلا دقتعي ام نوكي اإ اذو

 فلاحلا دصق ام ىلع انام وأ ًالماح هتافصو هتاذ ةمرح تراصف « هتافصو هئامسأ عيمجب مظعم

 . اتابثإو ايفن

 ةزعلاو ةمظعلاو ةردقلاك تاذلا تافصب فلحلا نويقارعلا انخياشم لاق «طوسبملاىفو

 ء انيمي نوكي الو « بضخغلاو طخسلاو ةمحرلاك لعفلا تافصب فلحلاو « ريغ ءايربكلاو لالجلاو

 هللاب فلحلاو ٠ تاذلا ركذل سيل لعفلا تافص ركذو تاذلا ركذل تاذلا تافص ركذ اولاقو

 . هریغ نود عورشم

 اذه اوكرت مهنكلو تاذلا تافص نم هنأل « اتي « هللا ملعو نوكي نأ يغبني اذه ىلعو

 نإف يأ :ش ( هنإف ) :م اًقرع اهب فلحي يتلا - هتافص نم ةفصب وأ - هلوق نم عطقنم ىنشتسم اذهو

 ناك اًقراعتم نكي ملاذإ نيميلا نأل :ش ( فراعتم ريغ هنأل « اًنيمي نوي ال ) :م هللا ملعب فلحلا

 . ًاعطقنم فرعلا نع ءانثتسا

 هبو « اتيي نوكي نأ سايقلاو « اتاسحتسا يرودقلا هركذ يذلا اذه : رصن وبأ خيشلا لاقو

 ىونو « ىلاعت هللا ةردق وأ هللا ملعو لاق اذإ : يعفاشلا لاق : تلق - هللا همحر - يعفاشلا لاق

 هللا قلخ يف اذكو « اتيي نكي مل رودقملا وأ مولعملا تدرأ لاق ولو « نيمي وهف قلطأ وأ نيميلا هب

 يف دمحأ لاق هبو « لعفلا تافصب نيميلا دقعني ال : كلام لاقو ةين الب اتيمي نكي مل هللا قزرو

 .انلوق لثم ةردقلا يف دمحأ نعو « هب نيميلا دقعني الف هل ةمرح كارتشالا عمو « كرتشم هنأل ةياور

 يأ انيف كملع رفغا مهللا لاقي « مولعملا هب داريو ركذي ) :م ملعلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 . ( كتامولعم

 لاقياذهبو « رودقملا ةدارإ ةحص عم نيميلا اهب حصت اهنإف ةردقلا اذه ىلع : تلق نإف :ش

 . ىلاعت هللا ةردق ىلإ رظنأ

 ملف ‹ لحم ليصحتلا نأل « اًرودقم نوكي نأ جرخ دوج وملاب رودقملا نأل ملسن ال : تلق
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 ‹ فراعتم ريغ امهب فلحلا نأل « هللا ةمحرو اذكو « املاح نكي مل هطخسو هللا بضغو لاق ولو

 نمو . ةبوقعلا امهب داري طخسلاو بضغلاو ةنحلا وأ رطملا وهو اهرثأ اهب داري دق ةمحرلا نألو

 فلحيلف اًقلاح مكنم ناك نم : مالسلا هيلع هلوقل ؛ ةبعكلاو يبنلاك املاح نكي مل هللا ريغب فلح

 فراعتم ريغ هنأل نآرقلاب فلح اذإ اذكو . رذيل وأ هللاب

 فلحلاب دارملا ناكف «مودعملاب فلحلا يف فراعت الو مودعم دوجوملا ليقو فلحلاب ةدارإ لمتحي

 جرخي ال ثيح « مولعملا هب ديرأ اذإ ملعلا فالخب « ىلاعت هللا تاذب ةمئاقلا ةفصلا يه ةردقلاب

 . ةردقلاو ملعلا نيب قرفلا رهظف « دوجولاب امولعم نوكي نأ نع مولعملا

 وأ هباوث وأ هللا باذعو لاق اذإ اذكو :ش ( اًفلاح نكي مل هطخسو هللا بضغو لاق ولو ) :م

 هللا ةمحرو ) :م لاق اذإ نيي سيل اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م «يفاكلا »يف مكاحلا حرص هبو « هاضر

 هفراعتي ام لك نأ لصألا نأل :ش ( فراعتم ريغ ) :م هتمحربو هللا بضغب يأ :ش ( امهب فلحلا نأل

 :م اًنيِي نوكي ال اًتيي فرعلا هفراعتي ال ام لكو اًتيي ناك ةعيرشلا يف يهنلا هب دري ملو اًنيي فرعلا
 ىلاعت هللا ةردقب « ضوقنم اذه ليق :ش ( رطملا وهو اهرثأ اهب داري ) :م ركذي :ش ( دق ةمحرلا نألو)

 وأ ) :ماهب فلحي كلذ عمو[ ....... ] « هرثأ دارملاو ٠ ىلاعت هللا ةردق ىلإ رظنا لاقي هنإف

 . € نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر يفف # لجو زع هللا لاق « ةنجلا اهب دريو ةمحرلا ركذي يأ :ش ( ةنجل ا

 :ش ( ةبوقعلا امهب داري ) :م هلوقو هيلع فطع :ش ( طخسلاو ) :م ًادتبم :ش ( بضغلاو ) :م

 اذك « هتاذ تافص نم هنأو « نيميلا هللاو هانعم نأل « اًنيي نوكي هللا ةنامأو لاق ولو « ًادتبملا ربخ

 ىون نإو « اًنيي نوكي ال هنأ يواحطلا نع «ةفحتلا »بحاص هركذ ام فالخلا اذهو «لماشلا» يف

 لوسر لاق : لاق ديز نع يور ال حصألا وهو < اتي نوكي ال هنأ فسوي يبأ نع يور ام فالخب

 . حصألا وهو < «انم سيلف ةنامألاب فلح نم » : ةي هللا

 ةبعكلاو اذه لعفأ ال يبنلاو لاق يأ :ش ( ةبعكلاو يبنلاك اًقلاح نكي مل هللا ريغب فلح نمو ) :م

 (رذيل وأ هللاب فلحيلف املاح مكنم ناك نم ) :م يب يبنلا لوقل يآ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م كلذك

 لوسر نأ » :امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع يئاسنلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 اًقلاح ناك نمف « مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ لاقف « هيبأب فلحب وهو بکر يف هکردآ ةي هللا
 نم بجع . ثيداحألا جرخم لاقو « تمصيل وأ :١ نيحيحصلا ظفلو « تکسیل وأ هللاب فلحیلف

 . هتمرب هركذو « ركذي مل يئاسنلاو يذمرتلا كرتو يئاسنلل هازع فيك نيدلا يكز خيشلا

 رودقملا هب داري هنأل :ش ( فراعتم ريغ هنأل ) :م انيمي نوكي ال :ش ( نآرقلاب فلح اذإ اذکو ) :م

 ىلاعت هللا باتك نم هتيروتب لجر فلحي نآ يغبني سيل ينظ يعفاشلا لاقو . ىلاعت هللا ريغ وه

 . لجو زع هللا تاعاط نم ءيش الو مايصلاب الو ةالصلاب الو « ةبعكلاب الو نآرقلاب الو

 ربأ لاقو . هللا ريخب فلح دق ناك اذك « لعفأ ال ةالصلاو لاقف فلح ول هنأ : يزارتألا لاق
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 ايمي نوکي امهنم ءيرب انآ : لاق ول امآ « نآرقلاو يبنلاو :لوقب نآ هانعم :- هنع هللا يضر- لاق

 . رفك امهنم يربتلا نأل

 يفطانلا هركذ اذك هيلع ثنح ال نمحرلا ةروس هب ىنعو « اذك لعفأ ال نمحرلاو لاق نإ : فسوي

 اذك « اتيي نوكي ال هللا تيبو مارحلا دجسملاو يبنلاو لوسرلاو لاق ول كلذكو . «سانجألا» يف

 .[اوترسووت] زاجم فلحلا نم سانلا هداتعا امو «يفاكلا» يف لاقو ٠ «يواحطلا حرش يف

 لاق «ةمتتلا» يفو « «عئارشلا نساحم» يف اذك رفكي بجاو هب ربلا نأو فلح هنأ دقتعا نإف

 ةماعلا نأ الولو ءرفكي هنأ كلذ هبشأ امو « ىتايحو ىتايحب لاق نم ىلع فاخأ : يزارلا ىلع

 هعم كرشأ هنأكف هللا ريغب فلح اذإف « هللاب الإ نيم ال هنأل « كرش هنأ هلعل ء هنوملعي الو نولوقي

 . هریغ

 مث ءاًقداص هللا ريغب فلحأ نأ نم يلإ بحأ اًبذاك هللاب فلحأ نأل : دوعسم نبا لاقو

 نعو . روهمجلادنع دقعني ال كلذ هبشأ امو يسركلاو شرعلاو نآرقلاو يبنلاو ةبعكلاب فلحلا

 نم » : لاق مالسلا هيلع هنأ رمع نبا نعو ةياور يف مالسلا هيلع يبتلاب فلحلاب نيميلا دقعني دمحأ

 . نسح ثيدح : لاقو يذمرتلا هاور '"« كرشأ دقف هللا ريغب فلح

 وحنو ىحضلاو « ليللاو سمشلاو هلوقل هتافصو هتاذ ريغب مسقأ ىلاعت هللا نإ : ليق نإف

 نأ هلو « ريقحتلاو ميظعتلاو يهنلاو رمألاو داجيإلا ةيالو ىلاعت هللا . انلق نآرقلا يف رثك كلذ

 هللا ىهن دقو . هنع ىلاعت هللا هاهن امع يهتني نأ هيلع لب كلذ دبعلل سيلو « ءاش نمل ةمرحلا تبثي

 . هريغب فلحي نآ یلاعت

 :م يبنلاب وأ نآرقلاب فلاحلا لوق ىنعم فنصملا لاق يأ :ش ( هانعم - هنع هللا يضر - لاق ) :م

 انيمي نوكي نآرقلا نم وأ يبنلا نم ءيرب انأ لاق ول امأ ) :م اذك لعفأ ال :ش ( نآرقلاو يبنلاو لوقي نأ )

 ةالصلا نم ءيرب وه لاق اذإاذكو :ش ( رفك ) :م نآرسقلاو يبنلا نم يآ :ش ( امهنم يربتلا نأل

 . يعفاشلل اقالخ « اندنع اًنيي نوكي موصلاو

 حرش» يف صن هيلعو « يعفاشلل اًقالخ « اذك لعف نإ مالسإللا نم ءيرب وه لاق اذإ اذكو

 ءيرب انأ وه لاق نإو « نيي اذه سيلف ةعبرألا بتكلاو لاق نإ : «لزاونلا» يف لاقو . «يواحطلا

 ءيربو ليجنإلا نم ءيربو ةاروتلا نم ءيرب انأ لاق نإو ةدحاو نيب ةرافك هيلعف ةعبرألا بتكلا نم

 ولو « ىواتفلا ةصالخ» يف لاقو . تارافك عبرأ هيلع تبجو « نآرقلا نم ءيربو « روبزلا نم

 ينطقرادلا « ]1۱۹۸ /۲] كردتسملا « [۳۹٠۲]ةجام نبا ٠١١١1 [٠ يذمرتلاو « [۲۱۹۲ ]دواد وبا (۲)

 حيحصلاو « ديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف يف هتققح لولعم ثيدح وه ۳٤١١[« /۷ ] يقهيبلا ]۳/ ۲٠۷]

 . «تيغاوطلا » ةياور يفو « مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ »: هيبآ نع رمع نبا ثيدح تباثلا
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 ءاتلاو ء هللاب هلوقك ءابلاو . هللاو هلوقك واولا مسقلا فورحو « مسقلا فورحب فلحلاو : لاق

 اًقلاح نوكيف « فرحلا رمضي دقو نآرقلا يف روك ذمو نامبألا يف دوهعم كلذ لك نأل « هللات هلوقك

 اذک لعفأ ال هللا هلوقک

 . اًتيِم نوکی ال هللا الإ هلإ الو هللا دهش هتمرحب لاق

 بوتكم اهيف باسح رتفد وأ هقفلا بتك نم اباتك عفر لجر : «يجلاولولا» ىواتف يف لاقو
 هللاب نيب هنأل ةرافكلا همزلت لخدف « تلحخد نإ هيف امت ءيرب انأ لاقو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . قاروأو دلج فحصملا نأل « ايي نوكي ال فحصملا نم ءيرب انآ لاق ولو . ىلاعت

 ءيرب انأ لاق ولو « نآرق فحصملا يف ام نأل ايي نوكي فحصملا يف ام ءيرب انآ لاق ولو

 نم ءيرب انأ لاق ولام فالخب « نيميب سيلف تيلص يتلا ةالصلا نم وأ تججح يتلا ةجحلا نم

 وهف هتيضرف نم ةءاربلا هب دارأو ناضمر رهش نم ءيربانأ لاق ولو « ني هنإف هتملعت يذلا نآرقلا

 . اني نوي ال ةين هل نكي مل نإو « اتي نوکي ال اهرخآ نع ةءاربلا هب دارأ ولو « ني

 مسقلا فورحب نوكي فلحلا يأ :ش ( مسقلا فورحب فلحلاو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءابلا فرح يناشلا يأ :ش ( ءابلاو « هللاو هلوقك « واولا ) :م اهدحأ « ةثالث :ش ( مسقلا فورحو) :م

 ‹« ةدحوملا ءابلا اهيف لصألا :ش ( هللات هلوقك ) :م ءاتلا فرح ثلاثلا :ش ( ءاتلاو هللاب هلوقك) :م

 لعفلا فذحي مث « هللاب فلحأ كلوق يف هب فولحملا ىلإ فلحلا فيضت يهو « قاصلإلل اهنأل

 عمجلا يفو عمجلل اهعضو نأل امهنيب ةبسانمل « واولا اهنم لدبيو مسقلا فرحب يفتكيو « اًقيفخت
 ثارت يف امك دئاوزلا فورح نم امهنأل « امهنيب ةبسانمل ءاتلا واولا نم لدبي مث. قاصلاإلا ىنعم

 ال رهظملا يف هريغو هللا مسا يف تلخد ًالصأ ءابلا تناك ابو "”همحو اهلصأ ةجحو ثارو هلصأ

 اًعيمج رمضملاو رهظملا يف لخدي مل ثيح ةجردب تطحنا لدبلا اعم واولاو رمضملاو « الدب تناك
 ىلاعت هللا مسا ىلع الدب تناك امل ءاتلاو « رمضملا نود رهظملا يف تلخد ثيح ةجردب تطحنا

 هب ذخؤوي ال ذاشف یرت مهلوق نم نسحل ا وبا هاکح رداقلا دبع لاقو . هدحو

 نيب لمعتست يتلا :ش ( ناميألا يف دوهعم ) :م فورحلا نم روكذملا يآ :ش ( كلذ لك نأل ) :م

 نامقل] ¢ ميظع ملظل كرشلا نإ هللاب  :ىلاعت هلوقك :ش ( نآرقلا يف روكذمو) :م سانلا

 : ىلاعت هلوقكو ء[ ۲۳ ةيآلا ماعنألا] 4 نيكرشم انك ام ابر هللاو :  یلاعت هلوقکو ء[١٠:ةيآلا

 . :٥۷[ ةيآلا ءايبنألا ]4 مكمانصأ نديكأل هللات لاول

 مسقلا فرح نإف :ش (اذك لعفأ ال هللا هلوقك « اًقلاح نوكيف « مسقلا فورح رمضت دقو ) م

 نأ اًقلاح نوكيف هلوقب دارأ وأ ءاذك لعفأ ال هللاو هلصأ نإف . اذك لعفأ ال هللا هلوق يف رمضأ

 نأل) :م هلوقب رامضإإلا هجو ىلإ راشأ مث ‹« نيميلا ققحت يف ءاوس هراهظإو مسقلا فرح رامضإ

 )١( ةطوطخملاب اذك .



 : ليقو . ضفاخ فرح عازتنال بصني ليق مث . ازاجيإ برعلا ةداع نم فرحلا فذح نأل

 ‹ اهب لدبت ءابلا نأل « راتخملا يف هلل :لاق اذإ اذكو . فوذحملا ىلع ةلاد ةرسكلا نوكتف ضفخي

 . هب متنمآ يأ ‹ ۷١( ةيآلا : هط ) ( هل متنمآ  :یلاعت هللا لاق

 ‹ مهمالك يف بولطم هنأل « راصتخالا يأ « زاجيإل يأ :ش ( ؟زاجيإ برعلا ةداع نم فرحلا فذح
 نأ ال ةحماسملا قيرطب ليلعتلا يف فذحلا ظفل ركذو ةياورلا يف رامضإلا ظفل ركذ فنصملا نأ مث

 ءاسنلا] € مكل ريخ اوهتنا # : هلوق وحن هرثأ ىقبي ام ريمضلا يف نإف « اًقرف فذحلاو رامضإلا نيب

 لاساو :  هلوق وحن هرثأ ىقبيال ام فوذحملاو « مكل ريخ ءاهتنالا نوكي يأ ۱۷١[ ٠ ةيآلا

 ۸١[. : ةيآلا فسوي] 4ةيرقلا

 بصنلا هجو يف فالخلا نايب ىلإ اذهب دار :ش ( ضفاخ فرح عازتنال بصني لق مث ) :م

 هجو للعو « نييرصبلا لوق وهو « بصني ليقف « مسقلا فرح دعب هب مسقلا ظفل يف ضفخلاو
 ال هللاو اذك « لعفأ ال هللا لصألا نأل « مسقلا فرح وهو « ضفاخ فرح عازتنالا هلوقب بصنلا

 . اذك لعفأ

 اذه « نييفوكلا لوق وهو :ش ( ضفخي ليقو ) :م ضفاخلا عزنب بصتناو واولا تفذح املف
 هب فولحملا ىلع يتلا ةرسكلا يأ :ش ( فوذحملا ىلع ةلاد ةرسكلا نوكتف ) :م «طوسبملا » يف هركذ

 ةرسكلا ةلالدب رجلاو ضفاخلا عازتناب بصنلا هليلعت : يكاكلا لاق مسقلا فرح وه فوذحلملاو

 فلحأ لعف لاصتال فرح فذح دنع هنأ ىلع هباصتنا نأ ال « وحنلا لهأ دنع ميقتسم ريغ هيلع

 فلحأ لصي ضفاخلا عازتنا ببسب يأ « ضفاخلا عازتتنالا هلوق ليوأت نأ الإ « هب فولحللاب

 فالخب ‹ رامضإلا دنع هلمع لمعي لماعلاو « رجلا فرح رامضإإل رجلا اذكو « هب فولحلملاب

 . اًحماست رمضملا فوذحعملاب دارملا لوقيو لوؤي نأ الإ  انركذ امك فذحلا

 ليزملا طاسبلا ثيح نم اهنع ثحبي لوصألاو لصألا ىف ةيوحن ةفيظو هذه : لمكألا لاقو

 كلذ ىلع فقو دق نوكي نأو « نودي ال «ةيادهلا» باتكب لاغتشالا دح ىلإ لصاولاو اهب هيقفلا

 . هآرو

 يف ) :م اًتالف ملكأ ال نأ يلع هلل لاق اذإ اتيي نوكي اذكو ينعي :ش ( هلل :لاق اذإ اذكو ) :م

 ال نأ يلع هلل لاق ول : لاق هنأ ةفينح يبأ نع يور امع ازارتحا راتخملا يف لاق اغنإ :ش ( راتخللا

 هركذ نيميلا ىنعم لمتحيو « رظنلا ةخيصلا نأل « يوني نأ الإ نيميب تسيل اهنأ اًتالف ملكأ

 ةيآلا : هط) هل متنمآ  ىلاعت هللا لاق ) :م ماللاب يأ :ش ( اهب لدبت ءابلا نأل ) :م هاواتف يف يحل اولولا

 ام هللف ةنجلا مدآ لخد : امهنع هللا يضر سابع نبا لاقو . نابقاعتي امهنإف :ش ( هب متنمآ يأ ١1

 . هب جرخ ىتح سمشلا تبرغ

 « اًنيِي نوكي اهبصن وأ اهعفر وأ ءاهلا نكسو اذك نلعفأل هللاب لاق «ناخ يضاق ىواتف» يفو

1Yo 



 هللا همحر - دمحم لوق وهو ‹ فلاحب سيلف هللا قحو لاق اذإ - هللا همحر- : ةفينح وبأ لاقو

 قحلا نأل « ايي نوكي هنأ ىرخأ ةياور هنعو . - هللا همحر- فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإو

 داری هنأ امهلو . فراعتم هب فلحلاو قحلا هللاو لاق هنأک راصف هتیقح وهو « یلاعت هللا تافص نم

 نوكي قحلاو لاق ولو :اولاق . هللا ريغب اًقلح نوكيف ‹ هقوقح تاعاطلا ذإ ٠ ىلاعت هللا ةعاط هب

 قيقح هب داري ركنملاو « ىلاعت هللا ءامسأ نم فرعملا قحلا نأل ؛ انيمي نوكي ال اًقح لاق ولو . انيمي

 .دعولا

 الو لامعتسالا فرع يف ال مسقلا ةحص عني ال بارعإلا يف ًاطنلاو لجو زع هللا مسا ركذ نأل

 . روهمجلا هيلعو رجل اب يورو عفرلاب تدرأ ام هللاو هنأكو ثيدحلا يف يور امل ٠ عرشلا فرع

 الإ اتي نوكي ال عفرلاب لاق ول هنأ : ةياور يف دمحأو يعفاشلا باحصأ نم ضعب نعو

 ‹ نيميلا لمتحيو « مالكلاو لاعفلا ءادتبا لمتحيو « هدصق الو عوضوملاب تأي مل هنأل « ةينلاب

 نوكي ال هللاب لاق اذإ «طيحملا» يفو . يعفاشلا باحصأ نم عمج هيلعو « ةينلاب الإ اتيي نوكي الف

 .اهيلإ نوكيو ماللا رسكب لاق اذإ ينعي . ىون اذإ الإ اتيي

 وهو) :ماًتيي نوكي ال ينعي :ش ( فلاحب سيلف هللا قحو لاق اذإ هللا همحر ةفينح وبأ لاقو ) :م

 يبأ نعو يأ :ش ( هنعو - هللا همحر - فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإو - هللا همحر - دمحم لوق

 نم قحلا نأل ) :مدمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ايي نوكي هنأ ىرخأ ةياور يف ) :م فسوي

 هب فلحلاو قحا هللاو لاق هنآك ) :م فلاحلا :ش ( راصف ) :م اقح هنوک يأ :ش ( هتيقح وهو هللا تافص

 : ىلاعت هللا لاقو . هللا ءامسأ ددع يف ركذ اذهلو « ىلاعت هللا ءامسأ نم قحلا نأل :ش ( فراعتم

 . ٠٠[ ةيآلا رونلا] # نيبملا قحلا وه هللا نآ نوملعيو #

 « ىلاعت هللا ةعاط ) :م قحلا يأ :ش ( هب داري هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 يأ :ش ( اولاق ) :مزوجيال تادابعلاب فلاحلاو :ش ( هللا ريغب اًقلح نوكيف « هقوقح تاعاطلا ذإ

 ولو ) :م عامجإلاب :ش ( انيمي نوكي ) :م ثیح فرعم :ش ( قح لاو لاق ولو ) :م اولاق مهلك انباحصأا
 ىلاعت هللا ءامسأ نم فرعملا قحلا نأل ) :م هلبق امل عيرفتلا ليبسب هركذ :ش ( انيمي نوي ال اح لاق
 ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا قرفلا نأب اًقحو قتحلا نيب قرفلا هب ديري :ش ( دعولا قيقحت هب داري ركنملاو

 نوكيف « فراعتم هب فلحلاو«[ ۷١ : ةيآلا نونمؤملا ] € مهءاوهأ قحلا عبتا ولو # : ىلاعت هللا لاق

 سيلو «ةلاحم ال لعفلا اذه لعفا لاق هنأكف ٠ ردقم لعفب بوصنم ردصم وهف ركنملاامأو .اًتيي

 . نيميلا نع ًالضف فلحلا ىنعم هيف

 سانلا نأل « اتيي نوكي هللا قحب : يخلبلا رصن وبأ لاق «لزاونلا» يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 . ةملس نب دمحم لوق وهو « اقدص هلوق ةلزنمب وهو « اتيي نوكي ال اح لاق ولو . هب نوفلحي
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 ةنيرقب لابقتسالل لمعتستو « ةقيقح لاحلل ةغيصلا هذهو « فلحلا يف ةلمعتسم ظافلألا هذه

 لامل ا یف املاح لعجف

 نونمؤملا] ( مهءاوهأ قحلا عبتا ولو :  ىلاعت هلوقل نيي قح عيطم يبأ نب نيسحلا لاقو

 لاق ول : رصن وبأ لاقو . اذك لعفأ ال هللاو لاق هنأك راصف « ىلاعت هللا وه قحلاف ء[١۷ : ةيآلا

 . اتيي نوی ال هللا مسا هب دری مل نإو « نی وهف یلاعت هللا مسا هب یون نإ اذک لعفآ ال قحلاو

 نيب ةرياغملا يضتقت ةفاضإللا نأل - اًنيي نوكي هللا قحب - هلوق يف رظن انل : يزارتألا لاقو

 . ىهتنا ىلاعت هللا ريغل نذإ قحلا نوكيف « هيلإ فاضملاو فاضلملا

 فاضل نيب ةرياخملا يضتقت يتلا ةفاضإللا : تلق « روكذملا يخلبلا رصن يبأ لوق هب دارأ

 ةفاضإلا نوكت نأ لمتحي انهو « ديز مالغ يف امك « ماللا ىنعجب ةفاضإلا تناك اذإ هيلإ فاضملاو

 . لمأتملا ىلع ىفخي ال اذهو « ةضف متاخ يف امك نم ىنعمب

 ( فلاح وهف ء هللاب دهشأ وأ دهشأ وأ ء هللاب فلحأ وأ فلحأ وأ ء هللاب مسقأ وأ مسقأ لاق ولو ) :م

 هبو « اًنيي نوكي ال لوقلا اذه يف هللاب لقي مل اذإ رفز لاقو . هللاب مزعأ وأ مزعأ لاق ول اذكو :ش

 ىلإ هللاب مسقأ هلوقب نيميلا ىون اذإ : كلام لاقو . وني مل وأ ىون - هللا همحر - يعفاشلا لاق

 يفو . ةياور يف اًضيأ نيي وهف هللاب لقي ملاذإ دمحأ نعو . الف قلطأ اذإو « اتيي نوكي هرخآ

 . هللا ركذ نم دب ال ةياور يفو . ال وأ نيميلا ىون ءاوس « انبهذمك ةياور
 هلوقلف لوألا امأ :ش ( فلحلا يف ةلمعتسم ) :م هتاوخأو مسقأ يأ :ش ( ظافلألا هذه نأل ) :م

 : ىلاعت هلوقلف يناثلا امأو ء( ١١ : ةيآلا ملقلا )4 نيحبصم اهنمرصيل اومسقأ ذإ * : لجو زع

 4 هللا لوسرل كنإ دهشن # : ىلاعت هلوقلف : ثلاثلا امأو «( ١١ : ةيآلا ءاسنلا ) 4 هللاب نوفلحي#

 4 هللا لوسرل كنإ دهشن  مهلوق مث ( ةنج مهنامأ اوذختا # : كلذ دعب لاق مث ء ١ ةيآلا نوقفانملا
 ناكف « مزاعلا دصق هيلإ يهتني يذلا غيلبتلا دصق نع ةرابع مزعلاو « دهشن اولوقي مل مهو انيمي
 ةلزنمب :ش ( ةقيقح لاحلل) :م مسقأ ةخيص يأ :ش ( ةغيصلا هذهو ) :م هانعل حيرصت هنأل « انيمي

 . لاحلل دهشأ يضاقلا دنع دهاشلا لوقو دهشأ دحوملا لوق اذكو « ترتحخا

 « ءاهقفلا دنع ةقيقح :ش ( اًقلاح لعجف ) :م نيسلاو فوس :ش (ةنيرقب لابقتسالل لمعتستو) :م

 نم ظفل ركذ دنع :ش ( لاحلا يف ) :م رييختلا دنع يسفن راتخأ : ةآرملا لوق لعج يف عرشلا يف اذك
 .ةروكذملاا ظافلألا

 « ةرافكلل اًبجوم ربلا كرتلا دنعو < كرت وأ لعف ىلع اعنامو ًالماح ناك ام نيميلا : ليق نإف

 نوکی فیکو « هکرت وأ ءيش لعف ىلع دقعني مل هنأل « ادرجم اًبجوم ربلا نم نوي ال مسقآ هلوقف

 . انيمي
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 مهنا اوذختا : لاق مث 4 هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق # : ىلاعت هللا لاق « نيمي ةداهشلاو

 ال ليق اذهلو « هيلإ فرصف ‹ روظحم هريغبو عورشملا دوهعملا وه هللاب فلحلاو «( نوقفانملا) (ةنج
 . هللا ريغب نيميلاو ةدعلا لامتحال اهنم دب ال ليقو « ةينلا ىلإ جاتحي

 هللا مسا ةمرح كته درجم مسقأ يف سيلو « هللا مسا ةمرح كته بنذل ةرتاس ةرافكلا نألو

 الف « لابقتسالل نوكي لاحلل نوكي امك عراضملا لعف ةغيص نأل « ةرافكلل اًبجوم نوكي فيكف

 . تلخادتاذهلو « دودحلاب هقحلت اهنإف ةرافكلا تح ىف اًصوصحخ كشلاب ةرافكلا بجت

 ‹ هللا نيمي وأ نيمي ىلع هلوق ةلزنمب ناكف « فنصملا لاق امك ةقيقح لاحلل مسقأ هلوق : انلق

 . يقهيبلاو «ةريخذلا» يف هركذ ةرافكلل اًبجوم نيي نيميلاب رارقإلاو

 ىلاعت هللا لاق ) :م هلوقب هيلع لدتساو « نيب هنإف دهشأ لاق اذإ ينعي :ش ( نيمي ةداهشلاو ) :م

 اولاقف ويي يبنلا ىلإ اوؤاج ذإ نيقفانملا لوق نع رابخإ اذه :ش ( 4 هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق #

 مث ) :م هلوقب فنصللا هيلإ راشأو « مهنم ني هللا لوسرل كنإ دهشن مهلوق نأ ىلاعت هللا ربخأف

 . ةياقولا ةنح لا اودصق :ش ( نوقفانملا) :ش ( € ةنج مهنامأ اوذختا )  :م هللا لاق مث يأ :ش (لاق

 يف دهشأ لجرلا لوقي « ديكوتلا نم هب داري اميف نيميلا ىرجم يرجت ةداهشلا ريسفت يفو

 . نيمي دهشأ نأ ىلع ةفينح وبأ دهش هبو « مسقأ عضوم

 لوقي نم باوج اذه : هللا همحر ةعيرشلا جات لاق :ش ( عورشملا دوهعملا وش ءاذاب فلحلاو ) :م

 وه هللاب فلحلا ىلاعت هللا ريغب املاح نوكي نأ زاوجل « اًيي نوكي ال نأ ىغبني - فلحأ - هلوق نإ

 ناك نم مالسلا هيلع هلوقل « ةعيرشلا يف هيلع صوصنملاو سانلا نم دوهعملا يأ « عورشملا دوهعملا

 :م عونم مارح هللا ريغب فلح يأ :ش ( روظحم هريغبو ) :م رذيل وأ هللاب فلحيلف اًملاح مكنم

 ملسملا لاح نم رهاظلا نأل « هللاب فلحلا ىلإ فرصني - فلحأ - هلوق ىلإ :ش ( هيلإ فرصف)

 . هريغ نود عورشملاب نايتإلا

 ال ليق ) :م روظحم هريغبو « عورشملادوهعملا وه هللاب فلحلا نآ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 وهام ىلإ فرص ايي نوكي - مسقأ - وأ - دهشأ وأ - فلحأ - هلوق يف :ش ( ةينلا ىلإ جاتحي

 لامتحال) :م ةينلا نم يأ :ش ( اهنم دب ال ليقو ) :م «ةفحتلا» بحاص هيلعو ‹ عرشلا يف دوهعملا

 هلعفل اًعبت واولا تفذح املف « دعولا هلصأ ةدعلاو « هلمتحي ظفللا نأل « دعولا يأ :ش ( ةدعلا

 . ءاتلا امهنع ضوع

 الف « هللاريخب نيميلا لامتحالو « ةدعلا ىلع اًمطع نيميلا رجب :ش ( هللا ريغب نيميلاو ) :م

 . عطقألا رصن وبأ بهذ هيلإو « ةينلاب الإ هللاب نيميلا نيعتي
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 دنکوس- : لاق ولو . لاحلل هنأل ء اتیي نوکی « يادخب مروخيم دنكوس ةيسرافلاب لاق ولو

 مدعل ایم نوکی ال - منز قالطب مروخ دنکوس -ةیسرافلاب لاق ولو . انی نوکی ال لیق -مروخ

 هللا مياو « هللا ءاقب هللا رمع نأل هللا مياو هللا رمعل هلوق اذكو هنع هللا يضر- : لاق . فراعتلا

 . نيمي عمج وهو « هللا نمي هانعم

 :م ظفللا اذه نأل يأ :ش ( هنآل اًنيي نوكي - يادخب مروخيم دنكوس - ةيسرافلاب لاق ولو ) :م

 دقعني فلاحلل فلحأ ةخيصو « هللاب فلحلا يبرعلاب هانعم نأل « نيميلا حصيف :ش ( لاحلل)

 لادلابو نونلا نوكسو ءامصلا فاكلا حتفو واولا نوكسو نيسلا حتفب - دنكوس - و نيميلا

 ءارلا حتفو ‹ ةمجعملا ءاخلا مضو ءايلا نوكسو ميم لا رسكب - مروخيم - و نيمبلا هانعمو « ةلمهملا
 حتفو ةمجعملا ءاخلا مضو ةدحوملا ءابلا حتفب - دخب - و « فلحأ هانعمو « ميما نوكسو ةلمهملا

 هنأل :ش ( ايمي نوكي ال ليق - مروخ دنكوس - لاق ولو ):م . هللاب هانعمو ‹ ةروصقملا ةلمهملا لادلا

 نیب قرف ال لیقو « اتیي نوکی الف « لابقتسالل نوکی - مروخ ¬ ظفل لیق - يم - ظفل ريغب
 . اًنيي نوي اًقداص ناک نإ - هدروخ دنکوس - لاق ولو انی نوکی هنأ يف نيظفللا

 ايم نوکی ال - منز قالطب مروخ دنکوس - ةيسرافلاب لاق ولو ) :م هيلع ءيش الف ابذاک ناک نإو
 حتفب - منز - ىلإ فاضم ةحوتفم - قالطب - يقابلاو « ايي هنوك يف مهنيب :ش ( فراعتلا مدعل

 سيل هنأل ايي نوكيال اذك لعفأ ال يتأرما قالطب فلحأ هانعمو ميملا نوكسو نونلاو يازلا

 ىلع لديل ةنكاسلا ميملا هيف ديزو « ةأرملا مسا - نإ و . يتأرما - غز - ىنعمو . مهدنع فراعتمب

 ركذالو عوضوملا اذه يف ملكت نم حارشلا نم دجأ ملو « ملكتملا ءاي ىنعمب ميملاو « يتأرما ىنعم

 اعيش طبضي ملو فنصملا ركذ ام لثم ركذ يكاكلا نأ ريغ « ناسللا لهأ مهن عم ٠ فنصملا هركذ ام

 يف ًاليخد ينوك عم يغبني امك هيف ملكت « فيعضلا دبعلاو يبرعلاب « ةماظنلا رست الو كلذ نم
 . ناسللااذه

 لصأ ىلع فطع اذه :ش ( هللا مياو « هللا رمعل هلوق اذكو ) :م فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 - هللا رمعل - هلوقامأ « ناظفللا ناذه اتيي نوكي اذكو يأ « هرخآ ىلإ مسقأ هلوق وهو «ةلأسملا

 اهمضو نيعلا حتفب رمعلاو ۷١( : رجحلا) :م ( نوهمعي مهتركس يفل مهنإ كرمعل ) :م ىلاعت هلوقف

 . مسقلا يف لمعتسي مل مضلا نأ الإ « ءاقبلا

 تافص نم ءاقبلاو :ش ( هللا ءاقب هللا رمع نأل ) :م هلوقب ءاقبلا نأ هانعم ىلإ فنصملا راشأو

 ثيدح يف : لب يبنلا ظفل يف ءاج دقف « هللا ياو يقابلا هللاو لاق ناكم هب فلحلا زاجف تاذلا

 ناك هنإ هللا مساو هيفو ثيدحلا . . . . ثعب ويي هللا لوسر ثعب لاق رمع نبا نع يراخبلا هاور
 . ثيدحلا « ةرامإلل ديز نب ةمامأ مهيلع

 ريدقتلا ناكف « ةفوكلا لهأ بهذم وه :ش ( نيمي عمج وهو « هللا نيا هانعم هللا مياو ) :م
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 ‹ هقاثيمو هللا دهعو هلوق اذكو ‹ فراعتم نرظفللاب فلحلاو « واولاك ةلص مياو هللاو هانعم : ليقو

 نع ةرابع قاثيملاو . ( ٩١ ةيآلا : لحنلا) ( هللا دهعب اوفوأو : ىلاعت هللا لاق ٠ نيمي دهعلا نأل

 هیلعف مسی ملو ارذن رذن نم مالسلا هيلع هلوقل « هللا رذن وأ « رذن يلع لاق اذإ اذكو ‹دهمعلا

 نيمي ةرافك

 نوکی ال هجو يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو « انيمي نوكيف هللاب تفلح لاق هنأک « نمیف هللا نيیاو

 . ةينلا نودب انيمي

 يف يأ :ش ( واولاك ) :م هللا نم مسقلا تالص نم يأ :ش ( ةلص مياو « هللاو هانعم ليقو ) :م

 واولاك ةلقتسم ةملك يأ ةلص ميا ةملكو « هللاو هانعم لمكألا لاق « نييرصبلا دنع اذهو « هللا مياو

 . مسقلا يف ققحتلا يف جردلا دنع هتزمه فذحو ميا نون فذح : يرشخمزلا لاقو . لمأت هيفو

 امهتلمعتسا برعلا دنع :ش ( فراعتم ) :م هللا ماو هللا رمع امهو :ش ( نيظفللاب فلحلاو ) :م

 يف امهتلمعتسا برعلا نأ ينعي « فراعتم هللا ياو هللا رمع امهو نيظفللاب فلحلاو مسقلا يف

 ( هقاثيمو هللا دهعو هلوق اذكو ) :م اعرشو اًفرعو ةغل ناروهشم امهو « هنع يهنلا دري ملو مسقلا

 ريغب اتيي نوكي ال يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو هقاثيمو هللا دهعب فلحلا لوق نيمي اذكو يأ :ش
 متدهاع اذإ # :ش ۱ : ةيآلا لحنلا € هللا دهعب اوفوأو  ىلاعت هللا لاقء نيمي دهعلا نأل ) :م ةينلا

 ةرابع قاثيملاو ) :م ىرت امك اتيي نآرقلا يف هللا دهع هللا لعج دقو ( اهديكوت دعب نامألا اوضقنت الو

 فلح اذإ اذكو هللا دهع ىف امك انيمي نوكي هللا قايم فلح اذإف . هانعم ىف ىنعي :ش ( دهعلا نع

 ةمذ نوكي اذه ىلعف « «قئافلا» ىف اذك دهعلا : ةمذلاو « لصألا ىف اذك « انبي نوكي ال هللا ةمذب

 ۰ . ءانعم يف هنأل هللا دهعل اني هللا

 يآ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل هللا رذن وأ رذن يلع لاق اذإ ) :م اتيِي نوكي اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 نباو دواد وب هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( نيم ةرافك هيلعف مسي ملو اًرذن رذن نم ) :م هيي يبنلا لوقل

 نع يذمرتلا ىورو «ثيدحلا "«رذن نم »: لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةجام

 يف مكاحلا لاقو نيمي ةرافك مسي ملاذإ رذنلا ةرافك » : ةي هللا لوسر لاق لاق رماع نب ةبقع

 هيلعف ةين هل نكي مل نإو ىونام هيلعف ةرمع وأ جح نم اًئيش ىون نإف رذنلاب فلح نإو «هيفاك»
 . نيمي ةراقك

 : لئاسم عبرأ انه اهو

 . بتكلا ىف هركذ امك نيمي وهف اًقلطم اًرذن رذن نإ :ىلوألا

 .[۲۱۲۸] ةجام نبا «[۳۳۲۲]دواد وبا (۱)

 .“ مسي مل » هيف لقي ملو ملسم هاورو ۰ بیرغ حیحص نسح ثیدح : لاقو ۱٥۸۳] ] ېذمرتلا ()

1۳۰ 



 اًحاع طرشلا لعج امل هنأل « انيمي نوكي رفاك وأ ينارصن وأ يدوهي وهف اذك تلعف نإ : لاق نإو

 يف لوقن امك انيمي هلعجب هريغب هبوجوب لوقلا نكمأ دقو « عانتمالا بجاو هدقتعا دقف رفكلا ىلع

 لبقتسملاب رابتعا رفكي الو . سومغلا وهف هلعف دق ءيشل كلذ : لاق ولو « لالحلا ميرحت

 . رذن اب ءافولا هيلعف « اذك موص رذن يلع هلل لوقي نأ : ةيناثلا

 موص يلعف يضيرم هللا ىفش اذإو « نالف ءاج اذإ لاق اذإ امك طرشب ارذن قلعي نأ : ةثلاثلا

 . ىمس اجب ءافولا هيلعف اذك موي

 . نيميلا بجوم هبجويو اًنيِي دقعني وهف « اذك لعفأ ال نأ رذن يلع لوقي نأ : ةعبارلا

 رذنلاب ءافولا نيب ريختي لوق يفو « نيي لوق يف : ةلأسملا هذه يف لاوقأ ةثالث يعفاشللو

 . ىمس اجب ءافولا بجي لوق يفو « دمحأ لاق هبو « ةرافكلاو

 اذه نأل يأ :ش ( هنأل « ايي نوكي رفاك وأ ينارصن وأ يدوهي وهف اذك تلعف نإ لاق نإو ) :م

 ء اًَملع هيلع فلح يذلا ءىشلا كلذ لعج اب يأ :ش ( رفكلا ىلع اًملع طرشلا لعج امل ) :م لئاقلا

 فولحلملا دقتعا دقف يأ :ش ( عانتمالا بجاو هدقتعا دقف ) :م هل اًطرش ينعي رفكلا ىلع ةمالع يأ

 تفلح ام يسفن ىلع تمرح لاق هنأكف « انيمي راصف « هللا مسا ةمرح كته عانتمالا بجاو هيلع

 وهو «طرشلا ريغب عانتمالا بوجوب يأ :ش ( ايي هلعجب هريغب هبوجوب لوقلا نكمأ دقو ) :م . هيلع

 هب لصحي يذلا لعفلا ةرشابم وهو < هللا ريغب هبوجوب هلوق : ةعيرشلا جات لاقو « نيميلا
 . لعفلا كلذ نم عانتمالا بجيف اًينارصن ريصي اذك لعف دقتعا هنأ ينعي ةيدوهيلا وأ ةينارصنلا

 . اًنيِم نوکی هنإف « مارح يلع لح لک لاق نأب :ش ( لالحلا میرحت يف لوقن امك ) :م

 لعج نإو « اًنيي لعجي ال ثيح هللا بضغ ىلعف اذك تلعف نإ لاق اذإ لكشي : تلق نإف

 . عانتمالا بحأ وه يذلا هللا بضغ ىلع اًملع

 هنأل « اًقلاح ريصي ال هبو « نيميلا عورف نم وهف روظحم باكتراب ققحتي دق بضخلا : تلق

 فالخب « هللا مسا ةمرح ىنعم يف نوكي الف « ليدبتلاو خسفلا لمتحي ام ءايشألا كلت ةمرح

 . ليدبتلاو « خسفلا لمتحي ال هنأل ٠ رفكلا ةمرح

 دق ءيشل ) :م رفاك وأ ينارصن وأ يدوهي وهف اذك تلعف نإ هلوق يأ :ش ( كلذ لاق ولو ) :م

 « اندنع اهيف ةرافك ال سومغلا نيميلا يأ :ش ( سومغلا وهف ) :م ادصق اًبذاك يضاملا يف :ش ( هلعف

 . خياشملا فالتخا هيف ال مأ رفكي له نكلو

 نع يوراذكو « رفكي ال لاق هنإف « يخلبلا هللا دبع يبأ نع كلذ يورو :ش ( رفكي الو ) :م

 . هتلباقم يف قدصي نأ دصق انإو « رفكلا دصقي
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 ناک نإ امهیف رفکی ال هنأ حیحصلاو ‹« يدوهي وه لاق اذإ امك راصف ىنعم زيجنت هنأل « رفكي ليقو

 ىلع مدقأ ثيح رفكلاب يضر هنأل« امهيف رفكي فلحل اب رفكي هنأ هدنع ناک ناف « نوم هنآ ملعی

 ىلع ءاعد هنأل « فلاحب سيلف هللا طخس وأ هللا بضغ يلعف اذك تلعف نإ : لاق ولو . لعفلا

 قراس وأ ناز انأف اذك تلعف نإ لاق اذإ اذکو ‹ فراعتم ريغ هنألو « طورشلاب كلذ قلعتي الو هسفن

 ليدبتلاو خسنلا لمح تحت ءايشألا هذه ةمرح نأل « ابر لكآ وأ رمخ براش وأ

 :ش ( هنأل ) :م يواحطلا حرش» يف اذك يزارلا لتاقم نب دمحم هلاق :ش ( رفكي ليقو ) :م

 وه اب هنيع نأل ‹ ةروص اًقيلعت ناك نإو :ش ( ىنعم زيجنت ) :م يضاملا يف لوقلا كلذ نأل يأ
 . هب رفکیف قیقحتلا جرخم جرخ همالک نأل رفاک وه لاق هنأکف « زجنتی نئاک ءيشب قيلعتو دوجوم

 ( امهيف رفكي ال هنأ حيحصلاو ) :م رفكلاب حيرص هنأل :ش ( يدوهي وه لاق اذإ امك راصف ) :م

 ( امهيف رفكي فلحلاب رفكي نأ هدنع ناك نإف ‹ نيمي هنأ ملعي ناك نإ ) :م لبقتسم لاو يضاملا يف يأ :ش

 راص مادقإلاب هنأل :ش ( لعفلا ىلع مدقأ ثيح « رفكلاب يضر هنأل ) :م لبقتسملاو يضاملا يف يأ :ش

 ةينارصنلاب يلع اودهشاف اذك تلعف نإ لاق ول «طيحملا» يفو . رفك رفكلا رايتخاو « رفكلا راتخم

 ‹ هسفن ىلع ءاعد هنأل « فلاحب سيلف هللا طخس وأ هللا بضغ يلعف اذك تلعف نإ لاق ولو ) :م

 رثأ الو «هب هقلعتل هدوجو دنع ءازجلادوجو نم رثأ هلام طرشلا نأل :ش ( طرشلاب كلذ قلعتي الو

 يف ةيصعملا دوجو عم طرشلا مدقي الو « بضغلا دوجو يف ةيصعملادوجو عم طرشلا دوجول

 نم بضغلا نأ ملعف «بضغلا مدع يف ةيصعملا دوجو عم طرشلا مدقي الو « بضغلا دوجو

 . قيلعتلا تائيس نم ال ةيصعملا تائيس

 :ش ( فراعتم ريغ هنألو ) :م رخأ بابسأب اهدوجو نأل « لاعفألا هذه دوجو يف رثأ ال اذكو

 ىعد ول مكاحلا لاقو « نيميلاب فراعتم ريغ هطخس وأ هللا بضغ يلعف تلعف نإ هلوق نألو يأ

 . اًنيي نوكيال رانلا باذع وأ توما وأ ةنعللاب هسقن ىلع

 لعف نإ ةاكزلا وأ ةالصلا كرتي وأ ريزنخلا محل وأ مدلا لحتسي وأ ةتيملا لكأي وه لاق اذإ اذكو

 . ءيش مازلإ ال دعو كلذ نأل « اتيي نوكي ال اذك

 نوکی ال ينعي :ش ( ابر لکآ وأ رمخ براش وأ قراس وأ ناز انأف اذک تلعف نإ لاق اذإ اذکو ) :م

 لكأو رمخلا برشو « ةقرسلاو انزلا ةمرح يأ :ش ( ءايشألا هذه ةمرح نأل ) :م ظافلألا هذهب اني

 . خسنلا نالمتحي الف ةقرسلاو انزلا امآ :ش ( ليدبتلاو خسنلا لمتحت ) :م ابرلا

 ًالالح نوكي نأ زاج هنيعب ةقرسلاب دوصقملا نيعلا كلذو « انزلاب دوصقملا لعفلا كلذ نكلو

 اخسن انزلا ببسلاب لحلا ىلإ ةمرحلا نم امهب ًالقن ًالامتحا يمسف « نيميلا كلمو حاكنلا هجوب
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 : فراعتمب سيل هنألو« مسالا ةمرح ىنعم يف نكت ملف

 ےہ
 اذهو « خسنلا نالمتحيف ابرلاو رمخلا امأو « ريبعتلا ليدبتلابو « عفرلا خسنلاب داملا ذإ « ًاليدبتو
 . هقح يف خسنلا دري مل نإو « اهسفن نم خسنلا لمتحي ابرلاو « خسن مث ًالالح سمخل ا ناك

 ابر لكآ وأ رمخ براش وأ اًقراس وأ اًيناز نوکی ال هنألو « برحلا راد يف احابص ناک اذهلو
 فالخب « فلاحلاب لعفلا لاصتا نودب ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف - قراس وأ ناز وأ - هلوق درجمجب
 . ينارصن وأ يدوهي ان هلوق

 « ىلاعت هللا مسا كته ةمرح ىنعم يف نكي ملف يأ :ش ( مسالا ةمرح ىنعم يف نكت ملف ) :م
 سيلو ملاعلا دح وهو ةينازلا دح ليلد مايقل ًالصأ خسنلا لمتحي ال ىلاعت هللا مسا ةمرح نأل
 سيل ءايشألا هذهب فلحلا نأل يأ :ش ( فراعتمب سيل هنألو ) :م انركذ امل ةروكذملا ءايشألا كلذك
 . لئاسملا هذه يف ةعبرألا ةمئألل فالخ الو « ليلعتلا يف حصألا وه اذهو « فراعتب

 ولو . نيميب سيلف نالف راد لخدأ ال ينإ كتكئالم دهشأو كدهشأ كدبع ينإ لاق وأ : عورف
 ‹ ليج إلا نم ءيرب انأ لاق ولو « ةدحاو نيي يهف ةعبرألا بتكلا نم ءيرب انأف اذك تلعف نإ لاق
 . ناي ةعبرأ هذهف « ناقرفلا نم ءيربو « روبزلا نم ءيربو « ةاروتلا نم ءيربو

 ةعبرأ وهف هنم ناثیرب هلوسرو هللاو « هللا لوسر نم ءيربو «هللا نم ءيرب لاق ولو اذکو

 . ناي

 نأ الإ نينيي نوكي نمحرلاو هللاو لاق ولو ٠ ةدحاو نيميف هلوسرو هللا نم ءيرب لاق ول

 فرح امهنيب لخد نإو ةدحاو اًتيِي نوكي رفز لاق هبو ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . لوألا ركذي
 . اًناسحتسا ادحاو اًتيم نوکی هللاوو هللاو لاق ولو « نیب وهف هللاو لاق ولو « فطعلا

 اذك تلعف نإو ءاذك لعفأ ال هللاو مث هللاو لاق وأ « هللاوو هللاو لاق ول : «ىقتنملا» يفو
 ال هللاو لاق اذإ فسوي ىبأ نعو « ذخأن هبو نانيي سايقلا يفو « اًتاسحتسا « ةدحاو نري وهف
 . ناني امهيف كملكأ

 ولو كملكأ ال هللاو لاق ولو . ةنايد قدصي لوألا نع ربخلا يناشلاب ىون نإ نسحلا ىورو
 هيلعف ةعاس دعب هملك نإ « ةنس هملكأ ال هللاو « ارهش هملكأ ال هللاو اًموي اًتالف ملكأ ال هللاو لاق
 هملک نو ۰ ةدحاو نی هیلعف رهش دعب هملک نإو « نانی هیلعف موی دعب هملک نِإو « نایآ ثالث

4 E o 

۳۳ 



 ةرافكلا ىف لصف

 لك نيكاسم ةرشع اسك ءاش نإو « راهظلا يف ئزجي ام اهيف ئزجي ةبقر قتع نيميلا ةرافك : لاق

 ةالصلا هيف زوجي ام هاندأو داز امف اًبوث دحاو

 ( ةرافكلا يف لصف ) :م

 عرش ثنحلاوهو ميجلا رسكب بجوملا نايب نم غرف الو « ةرافكلا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 ةرافكلا ببس نيميلا نإف ‹ ثنحلا دنع ةبجوم اهنأل ‹ ةرافكلا وهو « حتفلاب بجوملا نايب يف

 . بالقنالا قيرطب

 . لوحلا مامت دنع باصنلا كلمك ثنحلا دنع ببس نيميلا : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 تبجول ببس نيميلا درجم ناك ول هنأل اعيمج ثنحلاو « نيميلا ببسلا هباحصأ ةماع لاقو

 ببسلا مدعل ثنحلا لبق « ةرافكلا زوجي الن مهيلع مزلي نكل « ثنحلا دجوي مل نإو . ةرافكلا

 . لوألا «زيجولا» بحاص راتخا اذهلو « هلبق

 :ش ( راهظلا يف ئزجي ام اهيف ئزجي ةبقر قتع نيميلا ةرافكو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ةبقرلا قلطأ لجو زع هللا نإ « ريبكلاو ريغصلاو ىشنألاو ركذلاو « ةرفاكلاو ةملسملا ةبقرلا نيعب

 نيلجرلا وأ نيديلا ةعوطقملا الو ءايمعلا ئزجت الو ةمث زاج امانه زاجف ديقي ملو نيعضوملا

 دحأو نيديلا ىدحإ ةعوطقمو « ءاروعلا فالخب « دحاولا بناج نم هلجرو هدي عوطقملاو
 . [....]حصاذإ زاوجلا حصألاو خياشملا فالتخا مصألا يفو « نيلجرلا

 ءايشألا دحأ ينغلا ىلع بجاولا نأ ملع :ش ( اًبوث دحاو لك نيكاسم ةرشع اسك ءاش نإو ) :م

 ‹ دبعلا رايتخاب كلذ نيعتيو « مهنم ةرشع ماعطو نيكاسم ةرشع ةوسكو ةبقر قتع يهو ةثالثلا

 . نيملكتملاو ءاهقفلا ةماع بهذم وهو رييختلل ةيآلا يف وأ ةملك نأل

 هللاو دابعلا دنع الوهجم ناك نإو « ىلاعت هللا دنع اًَيع بجاو اهدحأ : مهضعب لاقو

 . لجو زع هدنع بجاولا وه ام راتخي دبعلا نأ ملعي ىلاعت

 زوجي الو «لكلا ليصحت بجي ال هنآ ىنعم ىلع لدبلا ىلع لكلا بجاولا : ةلزتعملا تلاقو

 نيكسم لكل نيكاسم ةرشع ريغ ةوسكلا راتخا اذإ ةوسكلا نإ مث « ىفك دحاوب ىتأ اذإو « لكلا كرت

 اًبستكم ىمسي ءايشألا هذه سبال نأل « ةفحلم وأ ةبج وأ اًسسيك وأ اًصيمقو ءادرو ًارازإو ابو

 .دحاو لک ءیزجیف

 هيف زوجي ام ) :م بوثلا ىندأ يأ :ش (هاندآو) :م بوثلا ىلع داز امف يأ :ش ( داز امف ) :م

 . اسال ىمسي ال ةالصلا هيف زوجي ال ام سبل نأل :ش ( ةالصلا
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 هترافكف) :ىلاعت هلوق هيف لصألاو « راهظلا ةرافك يف ماعطإلاك نيكاسم ةرشع معط ءاش نإو

 ءايشألا دحأ بجاولا ناكف رييختلل وأ ةملكو . ۸٩( ةيآلا : ةدئاملا ) € نركاسم ةرشع ماعطإ

 : لاقو ‹ تاعباتتم مايأ ةثالث ماص ةثالثلا ءايشألا هذه دحأ ىلع ردقي مسل نإف : لاق . ةئالشلا

 مايصف- -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ةءارق انلو . صنلا قالطإل ريخي - هللا همحر- : ىعفاشلا

 روهشملا ربخلاك يهو - تاعباتتم ماي ةثالث

 ةرشع نم دحاو لكل ينعي :ش ( راهظلا ةرافك يف ماعطإلاك نيكاسم ةرشع معطأ ءاش نإو ) :م

 « مادإ هعم سيل ازبخ معطأ نإ كلذلو «هأزجأ مهاشعو مهادغف نيكاسم ةرشع ىعد نإف

 . هریغو مکاحلا رکذ اذک

 ةرشع ماعطإ هترافكف > : ىلاعت هلوق ) :م ةرافكلا بوجو يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م
 ىلع بصنلا لوألا ىلعف « امهيف ةيآلا وأ « ةيآلا رقأ يأ :ش ۸٩( ةيآلا : ةدئاملا ةيآلا ... نيكاسم
 (هيف بجاولا ناكف رييختلل وأ ةملكو ) :م ربخلا فذحب ءادتبالا ىلع عفرلا يناثلا ىلعو < هب لوعفلا

 . رييختلا يضتقي اذه نأل :ش ( ةثالثلا ءايشألا دحأ ) :م ريفكتلا يف يأ :ش

 ال رسعملا نأل :ش ( ةلالثلا ءايشألا هذه دحأ ىلع ردقي مل نإف ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هبو « نآرقلا يأ :ش ( صنلا قالطإل ) :م عبات ءاش نإو « قرف ءاش نإ ينعي :ش ( ريخي : يعفاشلا
 . يعفاشلا لوق وهو « انلوقك دمحأ بهذم رهاظو . ةياور يف دمحأو كلام لاق

 عم امهيف لمحي مل فيكف نيتثداح وأ ةثداح يف ديقملا ىلع قلطملا لمحي يعفاشلا : ليق نإف

 .اديقمو اقلطم ةبارقلا دورو

 يف ةعتملا موص وهو « قيرفتلاب ديقم امهدحأ ناضراعتم نالصأ انه ضراعل لوقي هنأ : انلق
 هقاحلإ ذإ امهدحأب هقاحلإ نكي الف «لتقلاو راهظلا ةرافك موص وهو « مباتلاب ديقم يناثلاو . جحلا

 .نورخآلا صنل لمعلا كرت بجوي امهدحأب

 نبا ةءارق يأ :ش (يهو تاعباتتم مايأ ةثالث مايصف -هنع هللا يضر - دوعسم نبا ةءارق انلو ) :م

 «ةفينح يبأ نمز يف ةروهشم تناك هتءارقو : يزارتألا لاق :ش ( روهشملا رباك ) :م انه دوعسم

 .ررهشملاب صنلا ىلع ةدايزلا زوجيو

 [. ..] فلسلا يف ترهتشا دقو « ةي هللا لوسر نع تلقناهنأل : ةعيرشلا جات لاقو

 . ةحيحص ررهشملا ربخلاب ةدايزلاو
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 دمحم نع يورم ةوسكلا ىندأ نايب يف باتكلا يف روكذملا مث

 مدعل هتءارق تبشي ملو ةي هللا لوسر نم اًعامس ارقي هنأل « روهشملا ربخلاك : يكاكلا لاقو

 قلطملا لمحي ال اندنعو « اهب دييقتلا حصف ةي هللا لوسر نع ةروهشملا ةياورلاك راصف «رتاوتلا

 يف دحاو مكح يف امهنأل «نكم ريغ انه اهو ءامهب ملعلا ناكمإل رطفلا ةقد ص يف امك ديقملا ىلع

 . هدوجو يف نيد ءاضق نيفصو لبقي ال هنأل ‹« موصلا وهو « ةدحاو ةثداح

 ‹ رطفلا ةقدص فالخب « ةرورض اًقلطم قبي مل ةءارقلا كلت يف عباتتلاب هدييقت تبث اذإف

 مل هنأل ‹ رحنلا مايأ لبق زجي مل ةعتملا موص امأو « نيئيشلا نيب ةافانم الو «ببسلا يف ادرو امهنإف

 . بجاو قيرفتلا نأل ال اهلبق عرشي
 يف يأ : يزارتألا لاقو « روهشملا يف يأ : يكاكلا لاق :ش ( باتكلا يف روكذملا مث ) :م

 يف ) :م ةالصلا هيف زوجي ام هاندأو «لصفلا لوأ يف هلوق يف روكذملاب دارأو ««يرودقلا رصتخم»

 «روكذملا هلوق ينعأ « أدتبملا ربخ يورم :ش ( -هللا همحر- دمحم نع يورم ةوسكلا ىندأ نايب

 فالتحخا : ليوارسلا يفو دمحأ لاق هبو «ليوارسلا وهو ةالصلا هيف زوجي ام ىندأ ره روكذملاو

 ۰ . ةياورلا

 . «سانجألا» يف اذك ‹ زوجي ةعامس نبا «رداون» يف ‹ زوجي ال : «ماشه رداون» يف لاقو

 ىور «ليوارسلا الو ةوسنلقلا الو ةمامعلا كلذ يف ئزجي ال : هرصتخم)» يف يخركلا لاقو

 يف يباتكلا دمحمو « رمع وبأ هاورو «فسوي يبأ نع لعجلا نب يلعو رشبو ةعامس نبا كلذ

 . ةوسكلا مسا هلوانتي الف ءاًنايرع ىمسي هسبال نأل . كلذك هنع دمحم ءالمإ

 زاوجل زوجي لجرلا ىطعأ نإو ءزوجي ال ةأرملا ىطعأ نإ : دمحم نع :« ةصالخلا» ىفو

 نإ : ةفينح وبأ لاق هفصو نم «تارافكلا» باتك يف عاجش نبا ركذو « صيمقلاك هيف هتالص

 . هزجی مل الإو ئزجي اصيمق عطقي ام وأ عئاشلا رازإلا ردق اهردق ةمامعلا تناك

 نأل ءرامخلا هيف ديزي : يواحطلا لاق « ةأرما ىسك اذإ امأف « الجر ىسك اذإ هلك اذهو

 يف - هللا همحر- ديهشلا مكاحلا لاقو « ةفوشكم تناك اذإ ةالصلا زوجي ال ةروعاهسأر

 اذإ ماعطلا نم ئزجي هنكلو «ةوسكلا نم هزجي مل بوث فصن نيكسم لك ىطعأ نإف :«يفاكلا»

 . ةطنح نم عاص فصن يواسي بوث فصن ناك

 نم رثكأ هنم ناسنإ لك بيصي ةميقلا ريثك بوث وهو « مهنيب اًبوث نيكاسم ةرشع ىطعأ ولو
 . رامخو عرد

 وأ ةمامع وأ ليوارس وأ صيمق زوجي ىتح ةوسكلا مسا ىلع قلطي ام ربتعي : يعفاشلا لاقو

 ةردفلا يف هلو كلذ عيمج ىلع عقي مسالا نأل « رط وأ ءادر وأ رازإ وأ ةعنقم وأ اًصيمق وأ ةبج

 . فخلاو ةوسنلقلا زوجي ال : دمحأو كلامو اندنعو « ناهجو فخلاو
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 زوجي ال ىتح « هندب ةماع رتسيام هاندأ نإ - هللا امهمحر- ةفينح يبأو فسوي يبأ نعو

 ةوسكلا نع هئزجي ال ام نكل « فرعلا يف اًتايرع ىمسي هسبإال نأل ‹ حيحصلا وهو ليوارسلا

 - يعفاشلا لاقو . هئزجي مل ثنحلا ىلع ةرافكلا مدق نإو ‹ ةميقلا رابتعاب ماعطلا نع هئزجي

 انلو ‹ حرجلا دعب ريفكتلا هبشأف نيميلا وهو « ببسلا دعب اهادأ هنأل « لام لاب هيزجي:- هللا همحر

 ببسب تسيل نيميلاو « انه اه ةيانج الو . ةيانحلا رتسل ةرافكلا نأ

 ءادرو ردسو صيمق : باوثأ ةثالث نم لقأ زوجي ال : - امهنع هللا يضر - رمع نبا نعو

 . اندنع ريفكتلا ةدارإ دنع ىنخلاو رقفلا رابتعا مث « نابوث ئزجي هنأ : يرعشألا ىسوم يبأ نعو

 موصلا زاج رسعأ مث ثنحلا دنع رسوم ناك ول ىتح «ثنحلا دنع : -هللا همحر- يعفاشلا دنعو

 . بلقلا ىلع هدنعو « ال نكلو « اندنع

 ئزجي ام ىندأ يأ :ش ( هاندأ نإ - هللا همحر- ةفينح يبأو ٠ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 وهو ندبلا ةماع رتست ال هنأل :ش ( ليوارسلا زوجي ال ىتح هندب ةماع رتسي ام ) :م هب رفكي نأ

 ليوارسلا سبال يأ :ش ( هسبال نأل ‹ حيحصلا وهو ) :م ةفينح يبأ نع يورملا اذه يأ ٠ حيحصلا

 ينعي :ش ( ةميقلا رابتعاب ماعطلا نع هئزجي ةوسكلا نع هئزجي ال ام نكل «فرعلا يف اًنايرع ىمسي ) :م
 اذإ ماعطإللا نع هئزجي بوث فصن وأ فخ وأ ليوارس لثم « ةوسكلا نع هئزجي ال اًبوث هاطعأ ول

 . رب نم عاص فصن هيف تخلب

 : فسوي يبأ نعو « ةين ريغب ماعطلا نع هئزجي ةياورلا رهاظ يف مث «دمحأو كلام لاق هبو
 مل وأ ىون ماعطلا نع هئزجي ال : رفز لاقو . ال الإو هنع هتزجيو « ماعطلا نع الدب نوكي ىون اذإ

 . ةاكزلا يف امك ةرافكلا يف ةميقلا رابتعا زوجي ال : يعفاشلا دنعو . وني

 ريفكتلا ئزجي يأ :ش ( لاملاب هئزجي : يعفاشلا لاقو « هئزجي مل ثنحلا ىلع ةرافكلا مدق نإو ) :م

 نأل «زوجي ال موصلا نأ هبهذم رهاظ نأل لام لاب ديقو «دمحأو كلام لاق هبو « ثنحلا لبق لامل اب

 كلام لاق هبو « ميدقلا هلوق وهو «زوجي هجو يفو « ءادألا تقو ىلع موقت ال ةيندبلا تادابعلا

 لبق :ش ( حرجلا دعب ريفكتلا هبشأف نيميلا وهو « ببسلا دعب اهادأ هنأل ) :م - هللا امهمحر- دمحأو

 لبق زوجت اهنإف « ةاكزلاك دوعلا لبقو راهظلا دعب زوجت اهنإف « راهظلا ةرافك اذكو « تقولا

 .لوحلا

 لبق اهرتس روصتي الو اهب رتست يأ « ةئيطخلا رفكت اهنأل :ش ( ةيانجلا رتست ةرافكلا نأ انلو ) :م

 ميدقت مزلي هنأل «ثنحلا لبق ريفكتلا حصي الو :ش ( انه اه ةيانج الو ) :م هلوق ىنعم وهو « اهدوجو

 باوج اذه :ش (ببسب تسيل نيميلاو ) :م راطفإلا لبق رفك ول امك رجاف وهف ببسملا ىلع ببسلا
 ىندأ نأل « ةرافكلا بوجول ببس نيميلا نأ ملسن ال هريدقت «ببسلا دعب اهادأ هنأل هلوق نع

 ) :م هلوق ىنعم وهو «ثنحلا ةعنام نيميلاو « هل اًقيرطو مكحلا ىلإ اًيضْفم نوكي نأ ببسلا تاجرد
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 : لاق . ةقدص هعوقول نيكسملا نم درتسي ال مث ضفم هنأل « حرجلا فالخب « ضفم ريغ عنام هنأل
 هسفن ثنحي نأ يغبني اًنالف نلتقيل وأ هابآ ملكي ال وأ يلصي ال نأ لثم ةيصعم ىلع فلح نمو

 وه يذلاب تأيلف اهنم ريخ اهريغ یارو نیمی ىلع فلح نم :مالسلا هيلع هلوقل هنيي نع رفکیو

 هنیمي نع رفکیل مث « ريخ

 مكحلا ىلإ ضفم ظفللا رهاظ رابتعاب وأ روكذملا رابتعاب ريمضلا ريكذتو :ش (ضفم ريغ عنام هنأل
 .انرکذ امك اًیضفم نوکی ام ببسلاو

 زوجيو «ةيانج راهظلا سفن نأل ءراهظلا فالخب « حورلا قوهز ىلإ :ش ( ضفم ) :م حرجا نأل
 ةفاضإو «هيف ليجأت لوحلا يضفمو «دوجوم وهو «لاملا ةمعنل ركش اهنأل «لوحلا لبق ةاكزلا

 . ثنحلا ريدقت ىلع ببس ريصي نأ ضوع ىلع اهنأل ءزاجم نيميلا ىلإ ةرافكلا

 تيأرف نيم ىلع تفلح اذإ : ةرمس نب نمحرلا دبعل ةي هلوق رهاظب يعفاشلا جتحا :تلق نإف
 وه يذلا تآ مث» : دواد يبا ظفل يفو « هيلع قفتم « ريخ وه يذلا تآو كنيمي رفكف « اهنم أريخ اهريغ
 ٩ یخ

 « ةرامإللا لأست ال» : هل لاق ليَ هنإف ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدحب اوجتحا انباحصأ : تلق

 نع رفكو ريخ وه يذلا تأف اهنم ريخ اهريغ تيأرو نيمي ىلع تفلح اذإو» : هرخآ يفو « ثيدحلا

 هاور ام لمتحي رفكيل مث « ىرخأ ةياور يف ءاج هنأل «بيترتلل مث فالخب « ميدقتلاو ريخأتلا ىلع

 نيذلا نم ناك مث » : ىلاعت هللا لاق «واولا ىنعمب ءيجي مث نأل « واولا ىنعج هنأ ىلع يعفاشلا

 هاورامو « ريخأتلا يف اًمكحمف انيور ام نوكيف ٤١( ةيآلا : سنوي) € ديهش هللا مث # «(اونمآ

 زوجي ال ريفكتلا قلطمو < اًقلطم ريفكتلاب رمأ هنأل « ررضلل ًالامعإ انركذ ام اهيلع لمحف لمتحم

 . اعامجإ موصلاب زوجي ال هنأل « ثنحلا لبق

 نع لالا درتسي ال ينعي هزجي مل : مهلوق ىلع فطع :ش ( نيكسملا نم درتسي ال مث ) :م

 باوصلا لوصح ءيش دصق هنأل :ش ( ةقدص هعوقول ) :م ةرافكلا نع عقي ال ناك نإو « نيكسملا

 . اهيف عوجر الو «ةقدص نوكيف هناكمإل باوصلا لصحيف همدعل بنذلا عفري ملو بنذلا عفرو

 نلتقيل وأ هابأ ملكي ال وأ يلصي ال نأ لثم ةيصعم ىلع فلح نمو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 فلح نم) :م ةي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل هنيي نع رفكيو هسفن ثنحي نأ يغبني اًلالف

 انعم رم ثيدحلا اذه :ش (هنيمي نع رفكيل مث « ريخ وه يذلاب تأيلف اهنم ريخ اهريغ ىأرو نیمی ىلع

 نأل « كرت ىلع وأ لعف يف هيلع مسقم ىلع يأ « ني ىلع هلوق ىنعمو « هيف مالكلا ىضمو نآلا

 . [٤۸٥٠]ًالوطم يذمرتلا « . [۳۲۷۷] دواد وب (۱)
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 رفاكلا فلح اذإو هدض ىف ةيصعملل رباج الو ةرافكلا وهو « رباج ىلإ ربلا ةيوقت هانلق اميف نألو

 دقعنت اهنأل ‹ نيميلل لهأب سيل هنأل « هيلع ثنح الف همالسإ دعب وأ هرفك لاح يف ثنح مث

 . ةدابع اهنأل ةرافكلل لهأ وه الو . اًمظعم نوكي ال رفكلا عمو « ىلاعت هللا ميظعتل

 باب نم ناكف لعفأل وأ نلعفأل هلوق وهو « هيلع مسقمو هللاب وهو « هب مسقم نم ةبكرم نيميلا
 اهريغ ىأرو لاق هنأل « رظن هب لالدتسالا هجو ىف : لمكألا لاقو . ضعبلا ةدارإو لكلا ركذ

 ىري نأ يضتقي ملسملا لاح نأ باوجلاو «ريخ ةيؤرب طورشم ليلدلاو قلطم يعدملاف اهنم ًاريخ

 . هلاح ىلإ اًرظن ادوجوم طرشلا لعجيف اهنم ريخ ةيصعملا كرت

 الو ةرافكلا وهو « رباج ىلإ ربلا ةيوقت ) :م ثنحلا دعب ةرافكلا ذإ ينعي :ش ( هانلق اميف نألو ) :م

 « انلق اميف ثنحل اب نيميلا لح وهو دومحملا كلذ قبس ىضتقي رباحلا نأ ال ةرافكلا وهو :ش ( رباج

 يتلا دضلاب دارأو هانلق ام دض يف يأ :ش ( هدض يف ةيصعملل ) :م ةزئاج الو ةزئاج ةرافكلا حبصتف

 مل ةرافكلا نع رخأتي ال ثنحلا نأل « يعفاشلا لاق اميف « ثنحلا ةيصعل ةزئاج ال يأ « نيميلا يف

 . «ةياهنلا» يف اذك « مدقتي ال زئاجلا نأل « ثنحلا كلذل ةزئاج ةقباسلا ةرافكلا حبصت

 دعب ريفكتلاو سفنلا ثنحلا يف يأ انلق اميف نألو « حورشلا ضعب يف لاقو : لمكألا لاقو

 ةيصعملا نوكتف « تاوف الك رباج ىلإ تاوفلاو ةرافكلا وه رباجحلاو « رباج ىلإ ربلا تيوفتل كلذ

 ليصحت قح ريغب نالف لتقو « بألا نع مالكلا عطقو ةالصلا كرت وهو ربلاب ىت اذإ امأ
 ‹ هنيمي نع رفكيو هسفن ثنحي انلق اذهلف « ةلاحم ال ةمئاق ةيصعملا نوكتف اهل رباج الب ةيصعللا

 يزارتألا حورش ضعب يف لاقو هلوقب لئاقلاب دارأ : تلق . رسي يناثلاو ٠ حيحص نيهجولا الكو

 .. هتمرب لمكألا هدريو اذكه هحرش يف لاق هنأل

 ةرافك الف يأ :ش ( هيلع ثنح الف « مالسإلا دعب وأ رفكلا لاح يف ثنح مث رفاكلا فلح اذإو ) :م

 يأ :ش ( هنأل) :م موصلا نود « لاملاب ةرافكلا مزلت دمحأو يعفاشلا لاقو ‹ كلام لاق هبو » هلع

 هنأل :ش ( اًمظعم نوكي ال رفكلا عمو « ىلاعت هللا ميظعتل دقعنت اهنأل « نيميلل لهأب سيل ) :م رفاكلا نأل

 . رفكلا ىلع هرارصإب« ىلاعت هللا ةمرح كتاه

 يف هفالختسا مزلی الو ‹ مظعم نمالإ ققحتي ال ربلاو ‹« ناعمتجي ال كتهلا عم ميظعتلاو

 لوكنلا وهو فالختسالا دوصقم لهأ نم هنأل ‹ هقح يف عورشم وه وأ تابوصنملا وأ ملاظملا

 . رارقإلاو

 ( ةرافكلل لهأ وه الو ) :مانمكح لهأ نم هنأل « قاتعلاو قالطلاب « نيميلا لهأ نم وهاذكو
 . بنذلل ةرتاس اهنوكل :ش ( ةدابع اهنأل ) :م ةرافكلل لهأ رفاكلا الو يأ :ش
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 يعفاشلا لاقو « نيمي ةرافك هحابتسا نإ هيلعو « اًمرحم رصي مل كلم ام اًنيش هسفن ىلع مرح نمو
 وهو عورشم فرصت هب دقعني الف «عورشملا بلق لالحلا ميرحت نأل هيلع ةرافك ال : هللا همحر
 تابثاب هريغل ةمرحلا توبشب هلامعإ نكمأ دقو « ةمرحلا تابثإ نع ئبني ظفللا نأ انلو . نيميلا

 وهو « ةرافكلا تبجوو ثنح اريثك وأ ًاليلق همرح امن لعف اذإ مث « هيلإ راصيف « نيمسيلا بجوم
 . هنم ءزج لك لوانت تبث اذإ ميرحتلا نأل « ةروكذملا ةحابتسالا نم ينعملا

 لاق نأب « اهريغ وأ ةمأ وأ اًماعط وأ اًبوث ناک ءاوس :ش ( هکلمی ام ائیش هسفن ىلع مرح نمو ) :م
 هنيعب يأ :ش ( اًمرحم رصي مل ) :م كلذ وحنو هذه يتمأ وأ اذه يماعط وأ اذه يبوث يلع مارح

 . صنلاب امرحم راص لب
 وأ ماعطلا لكأ نإف « حابملا ةلماعم هب لماعي يأ :ش ( هحابتسا نإ هيلعو ) :م هبقع لاق اذهلف

 يف الإ نيب سيل هنأل هيلع ةرافك ال يعفاشلا لاقو نيمي ةرافك ) :م هيلعف ةمألا ىطو وأ بولا سبل
 نيمي سيلو ءيش همزلي ال هتأرما ريغ اًيش هسفن ىلع مرح نم كلام لاقو « دمحأ لاق هبو يراوجلاو ءاسنلا

 وهو « هسكعك :ش ( نيميلا وهو عورشم فرصت « هب دقعني الف عورشملا بلق لالحلا ميرحت نأل ) :م
 . مارحلا ليلحت

 توبثب) :م ظفللا لامعإ يأ :ش ( هلامعإ نكمأ دقو ‹ ةمرحلا تابثإ نع ئبني ظفللا نأ انلو ) :م

 يف سيل هلصأو ‹ ةرافكلا وهو :ش ( نيميلا بجوم تابثإب ) :م ظفللا ريغب يأ :ش ( هريغل ةمرحلا

 ىلع ةرافكلا وهو « نيميلا ةمرح ةيانج وهو <« هريغل ةمرحلا تبلق هنيعو هتاذل ةمرحلا تابثإ هعسو
 . هريغل ةمرحلا توبث ىلإ يأ :ش ( هيلإ راصيف ) :م ثنحلا ميدقت

 :م لعف هلوقل لوعفم هنأ ىلع ًاليلق باصتنا :ش ( اريثك وأ ناك ًالیلق همرح امن لعف اذإ مث ) :م

 نونلا رسكب :ش ( ينعملا وهو ) :م ءزج لك لوانتب تبث ميرحتلا نأل :ش ( ةرافكلا تبجوو « ثنح)

 نم دارملا وه هتمرح ام لعف يأ :ش ( ةروكذملا ةحابتسالا نم ) :م موصعملا يأ « ءايلا ديدشتو

 اغ لعفاذإ هلوق ليلد وهو « نيعلا ميرحت ينعي :ش ( تبث اذإ ميرحتلا نأل ) :ماهركذ يتلا ةحابتسالا
 ام يأ :ش ( هنم ءزج لك لوانت ) :م نيبت تبث اذإ ينعملا رحت نأل كلذو « ثنح اًريثك وأ ًاليلق همرح

 . ريثكلاو ليلقلاب ثنحیف همرح

 وأ هئامسأ نم مسا ركذ دنع وهو « هب مسقم ركذي نأ امإ نيميلا نأب ضروعو : لمكألا لاقو
 اتيي راص فيکف دوجوج امهنم ءيش سیلو « هءازجو هطرش ركذب نأب وأ مدقت امك هتافص نم ةفص
 : هلوق دعب « (۲ ةيآلا مرحتلا )€مكنامأ ةلحت مكل هللا ضرف دق # : ىلاعت هلوقب امهطوقسب بجاو

 ضرفو « قالطإ رحت ىلع نايألا قلطأ هب ام رحت وأ لدعلا رحت يف € كل هللا لحأ ام مرحت مل #
 . ةيعمسلا صوصنلا ضراعي ال يأرلاو نايألا ةلحت
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 نأ سابقلاو ‹ كلذ ريغ يوني نأ الإ بارشلاو ماعطلا ىلع وهف مارح يلع لح لك : لاق ولو
 هجو . - هللا همحر- رفز لوق اذهو « هوحنو سفنتلا وهو احابم العف رشاب هنأل « غرف امك ثنحب

 ىلإ هنيي فرصني هرابتعا طقس اذإو ‹ مومعلا رابتعا عم لصحتي ال ربلا وه دوصقملا نأ ناسحتسالا
 رابتعا طاقسإل ةينلاب الإ ةآرم لا لوانتي الو ءةداع لوانتي اميف لمعتسي هنإف « فرعلل بارشلاو ماعطلا

 رهاظ باوج هلك اذهو « بورشملاو لوكأملا نع نيميلا فرصت الو ءاليإ ناك اهاون اذإو « مومعلا

 هيلعو ‹« لامعتسالا ةبلغل ةين ريغ نم قالطلا هب عقي : اولاق - هللا مهمحر- انخياشمو . ةياورلا

 5 ىوتفلا
 رهاظ اذه :ش ( كلذ ريغ يوني نأ الإ ‹ بارشلاو ماعطلا ىلع وهف مارح يلع لح لك لاق ولو ) :م

 ىون نإف ‹ هتين نع لئس مارح يلع وه لجرل هلاق اذإو : «يفاكلا»يف ديهشلا مكاحلا لاق ةياورلا

 وأ لكأ اذإف . هيف تلخد اهاون نإف « اهيوني نأ كلذ يف هتأرما لح هنألو « اهرفكو نيي وهف اتيي

 يف لوقلاك هيف لوقلاف «قالطلا هيف ىون نإف « ءاليإلا هنع طقسو ثنح هتأرما برق وأ برش
 نم :ش ( غرف امك ثنحي هنأ سايقلاو ) :م بذك وهف بذكلا ىون نإو « ىون ام حصي يأ « مارحلا

 :م امهمض وأ نيتفشلا حتفو نينيعلا حتفب:ش ( هوحنو سفنتلا وهو اًحابم العف رشاب هنأل) :م نيميلا

 نآ ناسحتسالا هجو ) :م . ثنحي نيميلا نم غرفي امك هدنع نإف :ش ( - هللا همحر - رفز لوق اذهو)

 ىلع اهارجأ نكت ملاذإ مومعلا ةغيص نأل :ش ( مومعلا رابتعا عم لصحتي ال ربلا وهو دوصقلا
 هسفن عم هنكهي ال ناسنإلا نأل « كلذ نكي ال انهو « نييعتلل صوصخلا صخأ اهب داري اهمومع

 موعطملا نم هب شيعي ام وهو معألا لالحلا ىلع لمحف « لالح هل كلذو نيعلا حتفو سفنلا نع

 . بورشملاو

 ماعلا ىلإ هنيي فرصنب ) :م مومعلا رابتعا يأ :ش ( هرابتعا طقس اذإو ) :م هلوق ىنعم وهو

 فرعلل هلوقل ليلقلا اذه :ش ( ةداع لوانتي اميف لمعتسي هنإف ) :م سانلا نيب :ش ( فرعلل بارشلاو

 لمعتسي سانلا فرع يف هنأل « بارشلاو ماعطلا ىلإ مارح يلع لح لك هلوق فرصنا انإ ىنعم
 ىلع ظفللا ءارجإ نكي ال هنأل :ش ( مومعلا رابتعا طاقسإل ةينلاب الإ ةأرملا لوانتي الو ) :م كلذ يف

 ءاليإ تاجوزلا يف نيميلا نأل :ش ( ءاليإ ناك ) :م ةأرملا ىون اذإ يأ (اهاون اذإو):م . انلق امل مومعلا

 ال ) :م ءاليإلاب تناب « ءاليإلا ةدم تضم ىتح اهبرقي مل نإو « هنيي نع رفك ةدملا يف اهعماج نإو
 اذه يأ :ش ( هلك اذهو ) :م ثنح برش وأ لكأ اذإ ىتح :ش ( بورشملاو لوكأملا نع نيميلا فرصت

 :ش ( - هللا مهمحر - انخياشمو ) :م طوسبملا ةياور وهو :ش ( ةياورلا رهاظ باوج ) :م هلك روكذمل ا
 ثيح رفعج يبأ هيقفلاو «ديعس يبأ نب ركب يبأو « فاكسإلا ركب يبأك خلب خياشم مهب دارأ اولاق

 نوري مهنأ نامزلا اذه يف سانلا نيب اميف :ش ( لامعتسالا ةبلغل ةين ريغ نم قالطلا هب عقي اولاق ) :م

 . ذخأن هبو : ثيللا وبأ لاق :ش ( ىوتفلا هيلعو ) :م قالطلا ظفللا اذهب



 مریک تسار تسدب هجره- هلوق يف اوفلتخاو « فرعلل مارح یوری لالح هلوق يف يغبني اذکو

 رذن رذن نمو . فرعلل ةين ريغ نم اًالط لعجي هنأ رهظألاو« ةينلا طرتشت له هنأ - مارح ىوري

 . ىمس اجب ءافولا هيلعف ىمسو رذن نم : مالسلا هيلع هلوقل « هب ءافولا هيلعف اًقلطم

 يف نايبلا هيلإو « ةدحاو ىلع قالطلا عقي ناتأرما هل تناك نإو « ةرافك هيلع بجي ةأرما هل نكي

 . [. . . .]« قلاط يتأرما هلوقل رهظألا

 . قالطلا ظفللا اذه نم ةماعلا دارم نإف « فرعلل ةين ريغ نم اهيلإ فرصنت ةأرما

 يف ةين الب قالطلا عقي نأ يغبني اذكو يأ :ش ( - مارح یوري لالح - هلوق يف يغبني اذكو ) :م

 . قالطلا

 مريك تسار تسدب هجره ) :م لجرلا لوق يف خياشم لا فلتخا يأ :ش ( هلوق يف اوفلتخاو ) :م

 ةين ريغ نم ءاًقالط لعجي هنأ رهظألاو ) :م طرتشي ال يأ :ش ( ةينلا طرتشي له هنأ - مارح ىوري

 « ءاهلا نوكسو « ةيسرافلا ميجلا رسكو ءارلا نوكسو ءاهلا حتفب - هجره - هلوق :ش (فرعلل

 ءاتلابو ةلمهملا نيسلا نوكسو ةلمهملا لادلاو ةدحوملا ءابلا حتفب - تسدب - هلوق . ءيش لك هانعمو

 . يديب هانعمو هلوق نم ةانثمل ا

 هانعمو ‹ قوف نم ةانثمل ا ءاتلابو فلألا دعب ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلا حتفب - تسار - هلوق

 . يلع هانعم « فورحلا رخآ ءايلا نوكسو فاكلا رسكب - مريك - هلوق . نيميلا يديب ينعي نيميلا

 . وني مل هنآ قدصي ال - مارح نم ره مريك تسدب هجره «یواتفلا ةصالخ» يفو

 هجره - لاق ولو - مريک - هلوق ةلزنب وهف - مأ هتفرك تسار تسدب هجره : لاق ولو

 تسدب هجره - لاق ولو . یون نِإو اًقالط نوکی ال « لزاونلا عمجم» يف - مريک بیح تسدب

 ولو « - متفرک - هلوق يف فرعالو - مريک - هلوق يف فرعملا نأ اًقالط نوكي ال - متفرك تسار

 تسدب هجره - هلوق ةلزنمب وهف - بجوأ تسار - لقي ملو - مریک تسار تسدب هجره لاق

 نودب ةنس موص يلع هلل لاق نأب طرشلا ركذ نع اًقلطم يأ :ش ( اًقلطم ؟رذن رذن نمو ) :م

 نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا هجرخأ ام حاحص ثيداحأ رذنلاب ءافولا باوج يفو
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 طرشب قلعملا نألو ‹ ثيدحلا قالطإل رذنلا سفنب ءافولا هيلعف طرشلا دجوف طرشب رذنلا قلع نإو

 يلعف اذك تلعف نإ : لاق اذإ : لاقو : هنع عجر هنأ - هللا همحر- ةفينح يأ نعو .هدنع زجنم اك

 هللا همحر- دمحم لوق وهو « نرمي ةرافك كلذ نم هأزجأ هكلم لام ةقدص وأ ةنس موص وأ ةجح

 ًاضيأ ىمس امب ءافولاب ةدهعلا نع جرخيو
 س اک ا کک

 جج نآ لبق تتام اهنإو جحت نآ ترذن يتخأ نإ هللا لوسر اي لاق ًالجر نآ »- امهنع هللا يضر- سابع

 . «ءاضقلاب قحأ وهف هللا نيد ضقاف لاق « معن لاق « هيضاق تنكأ نيد اهيلع ناك ول مالسلا هيلع لاقف

 - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهيفو « يتخأ نأ : ةياور يفو

 ٠٠ كرذنب فواف :لاق «مارحلا دجسملا يف ةليل فكتعأ نأ ةيلهاجلا ىف ترذن ىنإ هللا لوسر اي »: لاق

 نع بيعش نب ورمع ثيدح نم هننس يف دواد وبأ هاور ام اهنمو . ةليل فكتعاف : يراخبلا دازو

 ‹ فدلاب كسأر ىلع برضأ نأ ترذن ينإ هللا لوسر اي تلاقف يب يبنلا تسنأ ةأرما نأ » هدج نع هيبأ

 .عيدحلا «..... كرذنب فوأ لاق

 يودع تام وأ يبئاغ هللا در وأ يضيرم هللا ىفش نإ لاق نأب :ش ( طرشب رذنلا قلع نإو ) :م

 جرخي الو :ش ( رذنلا سفنب ) :م نييعتب :ش ( ءافولا هيلعف طرشلا دجوف ) :م ةنس وأ رهش موص يلعف

 اًقلعم وأ اًقلطم رذنلا نوك نيب لصفي مل هنإف « روكذملا :ش ( ثيدحلا قالطإل ) :م ةرافكلاب هنع

 طرشلا دوجو دنع رذنلا زجن ولو هدوجو دنع يأ :ش ( هدنع زجنملاك طرشلاب قلعملا نألو ):م طرشب

 حابم يف رذنلا ناك نإ ليقو . هنع روهشملا يف : كلام لاق هبو « انهاذكف « ةرافكلا هئزجت مل

 . اًقلطم ءافولا همزلي ةعاطلا يفو « ريختي

 نيب رييختلا ىلإ رذنلاب ءافولا سفن نع يأ :ش ( هنع عجر هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 ةفوكلا تلخد املف ءاجاح تجرح : لاق يذمرتلا دلاخ نب زيزعلا دبع نعو . ءافولاو ةرافكلا

 ء ةلأسملا هذه ىلإ تيهتنا املف « - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ ىلع ةرافكلاو يرودقلا باتك تأرق

 نب ديلولا ينربخأف - هللا همحر- يفوت دق وأ « جحلا نع تعجرف عجاري نأ ييأر نم نإف : لاق

 ةرشكل يسخرسلا ةمئألا سمشو دهازلا ليعامسإ يتفي هبو « مايأ ةعبسب هتوم لبق عجر هنأ نابأ

 . هانعمب ني هرهاظف رذن همالک نأل اذهو « نامزلا اذه يف هب ىولبلا

 وآ ةجح يلعف اذك تلعف نإ ) :م لجرلا لاق اذإ : ةفينح وبأ لاقو يأ :ش ( لاق اذإ :لاقو ) :م

 . ةياور يف كلامو دمحأو ديدحجلا ىف ىعفاشلا لاق هبو :ش ( -هللا همحر- دمحم

 نع يأ :ش ( ةدهعلا نع جرخيو ) :م جاحلل ارظن اذه نوكيو ةرافكلا نيعتي : يدقلا يفو

 مايأ ةثالث موصي نأ نيب اًريخم ناك ًاًرسعم ناک ول یتح :ش ( اًتضیأ یمس اب ءافولاب ):م نیمیلا ةدهع

 . [۳۳۱۲]دواد وبآ (۱)
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 ليميو ريختيف « رذن هرهاظب وهو عنملا وهو نيميلا ىنعم هيف نأل ؛ هنوك ديري ال اًطرش ناك اذإ اذهو
 مادعنال يضيرم هللا ىفش نإ : هلوقک هنوک دیری اًطرش ناک اذإ ام فالخب « ءاش نیتهجلا يآ ىلإ

 نإ : لاقو نيمي ىلع فلح نمو : لاق . حيحصلا وه ليصفتلا اذهو « عنملا وهو « هيف نيميلا ىنعم

 هللا ءاش نإ : لاقو نيمي ىلع فلح نم» مالسلا هيلع هلوقل هيلع ثنح الف هنيميب ًالصتم هللا ءاش

 ٠‹ هنیمب یف رب دقف

 ىلإ ادنسم نتسلا يف يور ام هجوو . «رداونلا» يف ةفينح يبأ نع يورم اذهو « ارهش موصي نأو

 ال ):م طرشب اًملعم رذنلا ناك اذإ يأ :ش ( اطرش ناك اذإ ) :م روكذملااذه يأ :ش (اذهو ) :م

 نع :ش ( عنملا وهو نيميلا ىنعم هيف نأل ) :م ةنس موص يلعف رمخلا تبرش نإ لثم :ش ( هنوك دیری

 يأ :ش ( ءاش نيتهجلا يأ ىلإ ليميو ريختيف ) :م رهاظ وهو :ش ( رذن هرهاظب وهو ) :م طرشلا ذاختا

 ( هنوك ديري ):م طرشب قلع اذإ ام فالخب يأ :ش ( اطرش ناك اذإ ام فالخب ) :م رذنلا وأ ريفكتلا

 نأل :ش ( عنملا وهو هيف نيميلا ىنعم مادعنال يضيرم هللا ىفش نإ هلوقك ) :م طرشلا نوك يأ :ش

 نيبو هنوک دیری ال طرش نیب انرکذ يذلا يأ :ش ( ليصفتلا اذهو ) :م اًطرش هلوح اميف ةبغرلا هدصق

 . ( حيحصلا وه ):م هنوك ديري طرش

 سيلف ةياورلا ثيح نم هيف ةحصلا رصح دارأ نإ هنأل « رظن هيفو : لمكألا لاقو :ش

 امو هنوك ديري ام نيب ةقرفت ريغ نم قلعملا ىلع رخآلاو لسرملا ىلع امهدحأ لمح ثيح نم نكمم

 . ةياورلا رهاظ ىلإ باهذلا يف روصقلا ىلإ ءاميإ هيف نأ ىلع « ديري ال

 ‹ نيمي ىلع خسنلا ضعب يفو :ش ( ءيش ىلع فلح نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هللا ءاش نإ : لاقو ) :م هيلع مسقم ىلع يأ « نيي ىلع هلوق ىنعمو : يزارتألا لاق اذه ىلعو

 هللا ءاش نإ : لاقو رذن وأ نيي ىلع فلح «طوسبملا» يفو :ش ( هيلع ثنح الف هنيميب ًالصتم ىلاعت

 . ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو « هيلع ثنح ال ًالصتم

 :م ي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل ) :م رذنلاو نيميلا مكح همزلي : كلام لاقو

 هانعبو « بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( هنيمي يف رب دقف هللا ءاش نإ :لاقو نيمي ىلع فلح نم)

 يضر- رمع نبا نع عفان نع ينايتخسلا بوي نع ةعبرألا ننسلا باحصأهجرخأ ام اهنم ثيداحأ

 ظفلب یهتنا . (ثنح ريغ كرت ءاش نإو ىضم ءاش نإف ىنشتساف فلح نم » لاق - امهنع هللا
 . يئاسنلا

 . يقيقحتب ديجملا حتف عجار ‹ حصت ال ةدايز هيفو (1)

 .[٠٠٠۲]ةجام نبا « ]٠١۸١[ يذمرتلا ء ۳۲١١[ 1 دواد وبأ . ]۳٠١۱[ يئاسنلا (۲)
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 ملعأ ىلاعت هللاو « نيميلا يف عوجرالو ‹ عوجر غارفلا دعب هنأل لاصتالا نم دب ال هنأ الإ

 يبأ ظفلو « هوحن ةجام نبا ظفلو « « كرت ءاش نإو ىضم ءاش نإ رايخلاب وهف » :هل ظفل يفو

 ثناح الف هللا ءاش نإ لاقف يذمرتلا ظفلو « ...e دقف هللا ءاش نإ لاقف نيمي ىلع فلح نم » دواد

 نبا ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاوراماهنمو . نسح ثیدح : لاقو ٠ هيلع

 مل هللا ءاش نإ لاقف نيمي ىلع فلح نم» : لاق ةَ هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع سوواط

CD, 
 تنحي « .

 ءانثتسالا ناك اذإ ثنحي مل انإ ينعي « هيلع ثنح الف هلوق نم ىنثتسا :ش ( هنأ الإ ) :م

 الف ًالصفنم ءانثتسالا ناك اذإ امأ « هنع زارتحالا رذعتل ربتعي ال سفنلا عاطقنا لصفلاو « توكس

 . :ش ( نيميلا يف عوجر الو ) :م نيميلا نع :ش ( عوجر غارفلا دعب هنأل ) :م ثنحلا هيلعف « هب ةدع

 . لصفنملاو لصتملا نيب لصفي ال هقالطإب ثيدحلا نإف صنلا ةلباقم ىف ليلعت اذه : تلق نإف

 . لاصتالا بجوت يتلا يه روهقملا موزللا ىلع اهريغو صوصنلا نم ةلادلا لئالدلا : تلق

 نأ نم اهريغو ةحكنألاو عويبلا نم اهلك روهقملا جارخإ ىلإ يضقي ًالصفنم ءانفتسالا زاوج نإف
 ثيدح لمحيف <« ةلدألا كلت قفاوي ليلعتلا اذهو ىفخي ال ام داسفلا نم كلذ ىفو « همزلت نوكت

 . باوصلاب ملعأ هللاو « ةلدألا نيب اًقيفوت لاصتالا ىلع ءانثتسالا

E FF ¢ 

 ۲٠۰٤[. ]ةجام نبا « ]۳٥۸۸[ يئاسنلا « ]۱١۸۷[ يذمرتلا (۱)
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 ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب
 ام تيبلا نأل « ثنحبي مل ةسينكلا وأ ةعيبلا وأ دجسملا وأ ةبعكلا لخدف اتيب لخدي ال فلح نمو

 ةلظلاو ء انركذ امل رادلا باب ةلظ وأ اريلهد لخد اذإ اذكو . اهل تينب ام عاقبلا هذهو « ةتوتيبلل دعأ

 فقسم وهو ًالخاد ىقبي بابلا قلغأ ول ثيحب زيلهدلا ناك اذإ : ليقو . ةكسلا ىلع نوكت ام

 ( ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب ) :م

 لوخدلاو هيف ىنكسلا مكحو تيبلا لوخدب قلعتملا نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه يآ :ش

 نوكسلا نوك نع ةرابع ىنكسلاو سنكلا ىلع جورخلاو نطابلا ىلإ لخادلا رهاظلا نم لاصفنالاو

 « هيف اًتكاس دعي ال هيف تاب وأ دجسم يف سلج نم نإف « ماودلاو رارقتسالا ليبس ىلع ناكم يف

 الإ . اباب نيميلا اهيلع دقعني يتلا لاعفألا ركذب عرش هكرت وأ ءيش لعف ىلع نيميلا داقعنا ناك الو

 مث« رقتسيو هيف لخدي نكسم ىلإ جاتحي ناسنإلا نأل « مهأ هنأل هريغ ىلع بابلا اذه مدق هنآ

 . برشلاو لكألا نم لاعفألا رئاس كلذ ىلع بترتي

 :ش ( ةعيبلا وأ دجسملا وأ ةبعكلا لخدف ايب لخدب ال فلح نمو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 دعأ ام تيبلا نأل « ثنحي مل ) :م دوهيلا دبعتم وهو :ش ( ةسينكلا وأ ) :م ىراصنلا دبعتم ءابلا رسكب

 ظافلألاو « فرعلاو ةداعلا نايألا يف ربتعملاو « ةتوتيبلل يأ :ش ( اهل تينب ام عاقبلا هذهو « ةتوتيبلل

 . اندنع فرعلا ىلع ةينبم نايألا ىف ةلمعتسملا

 « اًماع وأ اًصاخ هزاجم وأ ظفللا رهاظ ىون ءاوس « ةينلا ىلع نايألا ينب : دمحأ لاقو

 دارم اهنأل « ةقيقحلا ىلع ةينبم : - هنع هللا ىضر- ىعفاشلا لاق . ىونام ئرما لكل ةي هلوقل

 . حصفأو تاغللا حصأ ىلع هنأل « تاءارقلا ملع يناعم ىلع كلام دنعو

 لظأ ام ةلظلاو: ش (رادلا باب ةلظ وأ ريلهد لخد اذإ ) :م ثنحي مل اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 ولو «ةفحتلا» يفو . ةتوتيبلل دعأ ام تيبلا نأل هلوق ىلإ راشأ « انركذ امل رادلا جراخ بابلا قوف

 نوكت ام ةلظلاو « انركذ امل ) :م ةكسلا ىلع نوكت ةلظلاو لخادلا يف هنأل ٠ ثنحي رادلا زيلهد لخد

 . فنصملا هركذ امل اريسفت نوكي نأ حلصي وهو « رادلا جراخ بابلا قوف لظأ ام :ش ( ةكسلا ىلع

 رادلا هذه ىلع اهعذج يفرط دحأ يتلا يه ةلظلا : لاقف « «ريصعلا بحاص» كلذ حضوأو

 ىلع نوكي يذلا طاباسلا ةلظلاب دارأ : «ةريخذلا» ىفو . لباقملا راحلا طئاح ىلع رخآلا اهفرطو

 ۰ بابلا قوف يتلا ةدسلا اهب نوديري رادلا ةلظ ءاهقفلا لوق : «برغملا» بحاص لاق . رادلا باب

 هيف تابي هنأل « ثنحي فقسم وهو ًالخاد ىقبي بابلا قلغأ ول ثيحب زيلهدلا ناك اذإ :ليقو ) :م

 بابلا قلغأ اذإ عضوم لك نأ حصألا نكلو « ثنحي ال نأ ىقبي فقسم وهو هلوقب ديق :ش ( ةداع

 هللعو < ألوأ هركذ امك اًقلطم زيلهدلا هلوخدب ثنحی اذه یلعف « رادلا نم نوکی جورا هنکیی ال
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 «تاقوألا ضعب يف اهيف ةتوتيبلل ىنبي هنأل ثنح ةفص لخد نإو « ةداع هيف تاي هنأل « ثنحي

 مهفافص تناك اذكهو ةعبرأ طئاوح تاذ ةفصلا تناك اذإ اذه : ليقو . يفيصلاو يوتشلاك راصف

 مل ةبرخ اراد لخدف اراد لخدي ال فلح نمو . حيحصلا وهو هقالطإ ىلع يرجي باوحجلا : ليقو

 نأل ‹ ثنح ءارحص تراصو تمدهنا ام دعب اهلخدف رادلا هذه لخدي ال فلح ولو « ثنحي

 ةصرعلل مسا رادلا

 . لخادلا يف هنأل هلوقب

 ضعب يف هيف ةتوتيبلل ىنبي هنأل ) :م ايب لخدي ال هنيي يف يأ :ش ( ثنح ةفص لخد نإو ) :م
 يفيصلاو « ءاتشلا يف هيف تابي نأل ىنبي يذلا وه يوتشلا :ش ( يفيصلاو يوتشلاك راصف « تاقوألا

 يفيصلاو « باب اهنم دحاو يف ةعبرأ ناردج هل ىوتساف « فيصلا يف هيف تابي نأل « ىنبي يذلا
 . ةفصلا وهو وه الإ سيل ناردج ةثالث هل

 لوخدب ثنح يأ :ش ( اذه ليقو ) :م هلوقب هيلإ راشأ اذه فالخب خياشملا ضعب لوق هيفو

 :ش ( مهفافص تناك اذكهو « ةعبرأ طئاوح تاذ ةفصلا تناك اذإ ) :م ايب لخدي ال ًأدتبملا يف ةفصلا

 . اهيف نايب هنأل . ثنحيف « ةفصلاو تيبلا نيب قرف نوكي ال ذئنيحف « ةفوكلا لهأ فافص يأ

 اًيب نوكي الف « تيبلا ةئيه ىلع نوكت دق ةثالث طئاوح تاذ ةفصلا افرع ىفو : اطوسبملا ىفو

 . يعفاشلا لاق هبو « ثنحي الف

 « دادغب يشمأ [. . .] متاح يبأ نع ركذ : ريغصلا عماجلا حرش يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 نأ تملعف « ةطوسبم مهفافص تيأرف ةفوكلا ىلإ تيهتنا ىتح ةلمتشم تناك ةليل هذه : لاق

 . مهفراعت ىلعاهعضو نايألا

 بسح ىلع كلذ : انباححصأ لاق : «يواحطلا رصتخم» حرش يف يزارلا ركب وبأ لاق

 لوانتي ال دادغب يف ةفصلا مسا امأف « ةفص رخآ تيب فوج يف اتيب نومسي ةفوكلاب تناك مهتاداع

 . ةفصلا لوانتي مسا الو تيبلا

 هيلإو ‹ ةتوتيبلا ةحصب اهلخد ةفص يأ ثنحي ينعي :ش ( هقالطإ ىلع يرجي باوجلا ليقو ) :م

 ديقت زارتحا حيحصلا وهو : يكاكلا لاقو :ش ( حيحصلا وهو ) :م هلوقب هيلع هبنو فنصملا بهذ

 . ةفصلا يف ةتوتيبلا دوجول قالطإلا حيحصلا ينعي « مهفرعب ةفصلا

 دعب اهلخدف رادلا هذه لخدي ال فلح ولو ثنحي مل ةبرخ اراد لخدف اراد لخدب ال فلح نمو ) :م

 فنصلملا راشأو «نيهجولا يف ثنحي ال : يعفاشلا لاقو :ش ( ثنح ءارحص تراصو تمدهنا ام

 عضوم لك ةصرعلا : ريثألا نبا لاق :ش ( ةصرعلل مسا رادلا نأل ) :م هلوقب نيهجولا نيب فرعلا ىلإ

 ‹ ءانب نم ءيش اهيف سيل ةعساو رودلا نيب ةعقب لك ةصرعلا : يرهوجلا لاقو . هيفاني ال عساو
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 كلذب برعلا راعشأ تدهش دقو « ةرماغ رادو ةرماع راد لاقي « مجعلاو برعلا دنع

 لاق كلذلف < ‹ كلذك مجعلا ةغل يف يهو « ةديدش يهو « ةمايقلا موي تاصرع هنمو :تلق

 ةرماع راد لاقي ) :م عمجلا يف حتفت « ءارلا نوكسب يهو :ش ( مجعلاو برعلا دنع ) :م : فنصللا

 . ةمجعملا نيغلاب ةرماغ رادو « ةلمهملا نيعلاب ةرماع راد يأ :ش ( ةرماغ رادو

 . ةلمهملاب ينعي « ةرماعلا فالخ ضرألا نم ةمجعملا نيغلاب ينعي ةرماغلا : يرهوجلا لاق

 نبا لاق . ارصمو امهر وأ رماغ وأ رماع بيرج لک ىلع لعج -هنع هللا يضر- رمع ثيدح يفو

 نم باوجلاو ضرألا نم ةعارزلا لمتحي امن عرزي ملام ةمجعملا نيغلاب ينعي رماغلا : ريثألا

 . نيتس يف اعارذ نوتس ضرألا

 راعشأ يف كلذ ءاجو « ةصرعلل مسا رادلا نأب يآ :ش ( كلذب برعلا راعشأ تدهش دقو ) :م

 : يرماعلا ريعش لاق ام اهنم « ةريثك

 اهباجرف اهاوغدبأت ىب اهماقمفاهلحم رايدلا بقع

 ةماقإلل اهنم ناك امو ةماقإلا نود لولحلل اهنم ناك ام برعلا بابحألا رايد بقع هلوق

 عمجی عضوم وهو نیونتلاب -ینمب - هلوق . تسردنا ينعي « مزال انهو یدحتیو مزال وفعی یفعو

 ةمجعملا نيغلا حتفب - اهاوغ - هلوق . شوحولا نم الخو رفقأ - دبأت- هلوق . مرحلا يه هبرض
 . ناعضوم ليقو . نافورعم نالبج امهو « ميج ابو ءارلا رسكب ءاجرلاو

 : ةقبانسلا لاق ام اهنمو

 دبألا فلاس اهيلع لاطو تفقوتدقأ دنسلاو ءايلعلاب ةيمراد اي

 دحأ نم عبرلابامواًباوجرقعأ امهلئاسأالاليصأاهيف

 عضوم نيتحتفب دنسلا كلذكو « عفترم عضوم ءايلعلاو . ةآرما مسا ةيمراد ةقبانسلا بطاخي

 اهلهأ نع تلخو ترفقأ يأ - تدقأ - هلوقب اهنع ربخأ مث « ديجلا وأ يداولا عافترا نم عفترم

 نيأ اهلهأ نع اهلئاسأ ةيشع اهيلع تفقو لوقي مث ‹ نامزلا رورم نم ىضم ام مهيلع لاطو اوبهذو
 رغصم نالصأ هلصأ ال ناليصألاو « ىنكي دحأ اهيف نكي ملو « باوجلا ىلع ردقت ملفاوضم

 ناسح لاق ام اهنمو ‹ برغملا دعب تقولا ليصألاو . امال نونلا نم اولدبأف « اليصأ عمج نالصأ

 :- هنع هللا يضر - تباث نبا

 طاشن يفامهلحيامدعب الح تحصأ فولألا راد كلت

 لاحترا دعب اراد ىمس رادلا نأ ىلع ةلاد ىرت امك تايبألا هذه . ىبصلا نم هرش طاشنلاو

14۸ 



 يف ثيللا وبأ هيقفلا دروأ دقو : يزارتألا لاقو . اهلالطأو اهموسر سردو اهراثآو اهنع اهلهأ
 « ءاهقفلا طبضب حلصي انه اه «يواحطلا حرش يف يباجيبسألا مامإلاو ؛ريغصلا عماجلا» حرش

 حلصي ال نكلو لاق مث « مدهني نأ دعب تيبب سيل تيبلاو . اهطئاوح تلاز نإو رادلا يهو

 يكاكلا ركذو . ىهتنا « ريسع ريغ دحأ لكل هلثم ءاش نإو مولعمب سيل هلئاق نإف « هب جاجتحالل

 ىرت الأ جاجتحالل حلصي هلئاق فرعي مل نإو هنأل ؛ هب سأب الف جاجتحالا ضرعم يف تيبلا اذه

 رفسلا نم اهلئاق نأ اوفرع اذإ مهنأ ريغ « اهلئاق فرعي ال هنأل « تابثإب اوجتحا اريثك ةاحنلا نأ

 . داهشتسالل الإ اهيف اوجتحي مل نيثدحملا

 بئاغلا يفو « وغل رضاحلا يف فصولا نأ ريغ ) :م رادلا يف يأ :ش ( اهيف فصو ءانبلاف ) :م

 بئاغلا يفو . ةنيعم رادلا نوك هعفن نيميلا ىلإ ةيعاد نكت مل ةفصلا تناك اذإ اذه يأ :ش ( ربتعم

 ثنحي الف ةفصب ةفوصوم رادلاو نيميلا تقلعتف « فصولاب فرعي بئاغلا نأل « ةربتعم ركنملا ىلإ

 عضو يذلا فصولا نع تنغأف فيرعت ىلإ ةراشإ هنأل وغل نيعملا يفو ةفصلا كلت لاوز دعب

 : ناضارتعا انهو . اهمدعو اهدوجو ىوتساف « حيضوتلل

 هلكو ول ةلاكولا باتك يف : دمحم لاق اب لب . اذه لاقي نأ وهو « يلامجإ ضقن : لوألا

 بئاغلا يف ةفصلا نأل « لكوملل عقي ال نأ يغبنيو « لكوملا مزلي ةبرخ اراد ىرتشاف راد ءارشب

 .هجو لك نم ةركنم نيميلا يف رادلاو «ةربتعم هجو لك نم ةركنلا يف ةفصلا نأ باوحلاو . ةربتعم

 يف تسيلو هلحم وأ نمثلا نايب دنع حصي اغنإ اهئارشب ليكوتلا نأل «هجو نم تقرفت ةلاكولا يفو

 . ضارتعالا ةفحت الب نيميلا داقعنا ةحص ةلاكولاو ءاًقافتا هتحص نم مزلي الف« كلذك نيميلا

 مل وأ ىمسملا يف ًالخاد نوكي نأ امإ ولخي ال ءانبلا نأ لاقي نأ وهو ةضراعملا قيرطب : يناثلا

 مل نإو « ةصرعلاك لوخدلا يف روضحلاو ةبيغلاب لاحلا فلتخي ال نأ بجو ًالخاد ناك نإف « نكي

 دقعني الجر ملكي ال فلح اذإ امك « لوخدلا مدع يف اًضيأ لاحلا فلتخي ال نأ بجو ًالخاد نكي

 ةنيعتم ةفص ءانبلا نأ باوجلاو . هنع ةجراخلا تافصلا نم كلذ ريغ يأ « ملاع دعاق لجرب هنييي

 . رادلل

 نم تباث تافصلا يف مجارتلا لجرلا يفو . نيعتملا فرعلا مكحب ادارم نوكي نأ زاجف

 « ةداع اهتدارإ عني اهرثأب تافصلا هذهو « لامجلاو نسحلاو ةعانصلاو ةردقلاو لعفلاو ملعلا

 ًالاحم «ةياهنلا »يف هركذ اذك ًالصأ ةدارإلا عنتمتف « ةدارإلا يف ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا سيلو

 . (ةيريهظلا دئاوفلا» نع

 ءانبلا راص فيكف « اهرداون لحم رادلا لحمو بارخلا هدض ءانبلا نأب درو : لمكألا لاقو

 نأ وأ رضاح ريغ ميسقتلا نم روكذملا ةضراعملا باوج يف لوقأو . عازنلا زيح يف وهف ةنيعتم ةفص
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 دعب قاب مسالا نأ انركذ امل ثنحي اهلخدف ىرخأ تينب مث تبرخف رادلا هذه لخدي ال فلح ولو

 اراد قبت مل اهنأل ‹ ثنحي مل هلخدف اًّتيب وأ اًناتسب وأ اًمامح وأ الجسم تلعج نإو « مادهنالا

 . ةيرادلا مسا دوعي ال هنأل ههابشأو مامحلا مادهنا دعب هلخد اذإ اذكو « اهيلع رخآ مسا ضارتعال

 ‹ تيبلا مسا لاوزل ثنحي مل ءارحص راصو مدهنا ام دعب هلخدف تيبلا اذه لخدي ال فلح نإو

 ‹ هيف فصو فقسلاو هيف تابي هنأل ثنحي فقسلا طقسو ناطيحلا تيقب ول ىتح هيف تابي ال هنأل

 مادهنالا دعب قبي مل مسالا نأل ‹ ثنحي مل هلخدف رخآ اتيب ىنب اذإ اذكو

 . هنع هئانغتسال فورعملا يف لخاد ريغ فيرعتلا ىلإ هجايتحال ركنملا يف ًالخاد نوكي

 مسالا نأ انركذ ال ثنحي اهلخدف ىرخأ اراد تينب مث تبرخف رادلا هذه لخدي ال فلح ولو ) :م

 . رضاحلا يف ربتعي ال كلذو « فصولا لدبي اغنإو « هلصأ رابتعاب لدبت مل :ش ( مادهنالا دعب قاب

 وأ اًمامح وأ ) :م ادجسم رادلا تلعج نإو يأ :ش ( دجسم تلعج نإو ) :م ناهجو هيف يعفاشللو

 اهمسا لدبت امل اهنأل :ش ( اهيلع رخآ مسا ضارتعال راد قبت مل اهنأل ثنحب مل هلخدف ايب وأ اًناتسب

 . نيعلا لدبتم ةلزنمب كلذ ناك

 هنوك دعب يأ :ش ( ههابشأو مامحلا مادهنا دعب هلخد اذإ ) :م ثنحي ال اذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 ديدشتب :ش ( ةيرادلا مسا دوعي ال هنأل ) :م ثنحي مل لخدو اراد اهلعجف ارهن وأ اًناتسب وأ ادجسم

 لزنف <« ةديدج ةفص هنوكل رادلا مسا داع نإو ‹ ثنحي مل : يكاكلا لاقو . فورحلا رخآ ءايلا

 ام دعب هلخدف دجسملا اذه لخدي ال فلح ولاذهلو « تيبلا لدبت ىلإ ارظن رخآ مسا ةلزنم كلذ

 «تيبلا مسا لاوزل ثنحبي ي مل ءارحص راصو مدهنا ام دعب هلخدف تيبلا اذه لخدي ال فلح نإو ) :م

 يذلا تيبلا يف يأ :ش ( هيف تابي هنأل « ثنحي فقسلا طقسو ناطيحلا تيقب ول ىنح « هيف تابي ال هنإف

 ‹ هنودب لصحت ةتوتيبلا ذإ « تيبلا يف يأ :ش ( هيف فصو فقسلاو ) :م ةيقاب هناردجو هفقس لاز

 دعب قبي مل مسالا نأل « ثنحي د مل هلخدف رخآ اًسيب ) :م تيبلا كلذ يأ :ش ( ىنب اذإ اذكو ) :م

 نع «ىواتفلا ةصالخ» يفو ةديدج ةفصب هنأل لوألا ريغ راص يناثلا نل :ش ( مادهنالا

 ناك نإ ثنحي ال ةميخ وأ اًطاطسف وأ رعش نم اًتيب نكسف هل ةين الو اًتيب نكسي ال فلح ول لصألا

 ًالوقنم هحرش يف مهضعب ركذو . ثنحي ةيدابلا لهأ نم ناك نإو . رصملا لهأ نم فلاحلا
 هنأل « [. . .] ثنحي توبكنعلا تيب مدهف اًتيب مدهي ال فلح اذإ هنأ !ةيريهظلا دئاوفلا»نع

 تيب برخف اًتيب برخي ال فلح نإو : لاق رصنابأ خيشلا نإف « ةياورللو لصألل فلاخم

 . ثنحي مل كمسلا لكأف اًمحل لكأي ال ةلأسم يف هركذ « اّتيب هللا هامس نإو ثنحي مل توبكنعلا
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 ىرت الأ « رادلا نم حطسلا نأل « ثنح اهحطس ىلع فقوف رادلا هذه لخدب ال فلح نمو : لاق

 رايتخ-ا وهو ثنحبي ال انفرع يف ليقو . دجسملا حطس ىلإ جورخل اب هفاكتعا دسفي ال فكتعملا نأ

 . مدقت يذلا ليصفتلا ىلع نوكي نأ بجيو ثنحي اهزيلهد لخد اذإو : لاق . ثيللا يبأ هيقفلا

 رادلا زارحإل بابلا نأل « ثنحي مل اجراخ ناك بابلا قلغأ اذإ ثيحب بابلا قاط يف فقو نإو

 . رادلا نم جراخلا نكي ملف « اهيف امو

 ثنح اهحطس ىلع فقوف رادلا هذه لخدي ال فلح نمو ) :م : يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م
 اذكو :ش (دجسملا حطس ىلإ جورخأ اب هفاكتعا دسفي ال فكتعملا نأ ىرت الأ « رادلا نم حطسلا نأل

 ‹ نالف راد لخدي ال فلح «لماشلا» يف ركذو « هيف نمب دجسملا حطس ىلع يذلا ءادتقا حلصي

 : -هللا همحر- يعفاشلا لاق :«عطقألا حرش» يف لاقو . ثنح هحطس وأ هطئاح ىلع ماقف

 . ثنحي : هباحصأ ضعب لاقو . ثنحي

 يف : ثيللا وبأ هيقفلا لاق . رادلا حطس ىلع فوقولاب يأ :ش ( ثنحي ال انفرع يف ليقو ) :م

 نأل « رادلا لخدي ملام هلك اذه يف ثنحيال هنإف مجعلا دالب نم فلاحا ناك نإ «لزاونلا»

 انفرع يفو « مهفرع يف اذه «ناخ يضاق عماج» يفو . رادلا يف ًالوخد كلذ نوفرعي ال سانلا

 هنإ باتكلا باوج حيحصلاو لاق مث . ثنحي الف ًالوخد ىمسي ال طئاحلاو حطسلا ىلع دوعصلا

 وأ حطسلا دعصو ةيسرافلاب ناك نإف « ةيبرعلاب نيميلا ناك اذإ اذه : لاق «ىواتفلا» يفو

 ال هنأ مجعلا دالب يف زاجلملا : «يفاكلا» يفو . ثنحي ال اهيف اًطئاح وأ اهيف ةرجش وأ هوحن

 نأل « ثنحي مل نكس دجسملا قوف ناك ول : «حاضيإلا يفو . ثنحي : «زيلهدلا» يفو . ثنحي

 قلعتي ناصغألا ةرشنم ةرجش رادلا يف تناك ولو «زيجولا حرش» يفو . دجسم سيل كلذ

 ناهجو هيفف حطسلا ةرتسأل تازاجم يف لصح نإو . ثنح نايبلا تازاجم يف لصح نإف

 طقس ول ثيحب ناك ول هنأ -هللا مهمحر- ةفينح يبأ باحصأ دنعو ثنحي كلذ نم العأ نإو

 . ثنحي رادلا يف طقسي

 ليصفتلا ىلع نوكي نأ بجيو ثنحي اهزيلهد لخد اذإو ) :م : يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 يرودقلا نأل اذه : لاق انإو « قيض وهو ًالخاد ىقبيو بابلا قلغأ اذإ ينعي :ش ( مدقت يذلا

 زارحإل بابلا نأل « ثنحي مل اجراخ ناك بابلا قلغأ اذإ ثيحب بابلا قاط يف فقو نإو ) :م هقلطأ

 يفو «هب زرحلا مدعل رادلا نم بابلا جراخ يأ :ش ( رادلا نم جراخلا نكي ملف « اهيف امو رادلا

 وأ هسأر لخد ولو . ثنحي ال رادلا نيبو هنيب بابلاو بابلا ةفكسأ ىلع ماق ولاذكو « طيحملا»

 - يعفاشلا لاق هبو « ثنحي مل هسأر وأ هيلجر ىدحإ جرخف جرخي ال نأ فلح وأ هيلجر ىدحإ
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 اًناسحتسا لخدی مث جرخی یتح دوعقلاب ثنحی مل اھیف وهو رادلا هذه لخدی ال فلح نمو : لاق

 هنأل « هل ماود ال لوخدلا نأ ناسحتسالا هجو . ءادتبالا مكح هل ماودلا نأل ثنحي نأ سايقلاو

 مل لاحلا يف هعزنف هسبال وهو بوشلا اذه سبليال فلح ولو . لخادلا ىلإ جراخلا نم لاصفنا

 فلح ول اذكو ثنحي مل هتعاس نم لزنف اهبكار وهو ةبادلا هذه بكري ال فلح اذإ اذكو « ثنحي

 ثنحي- هللا همحر- رفز لاقو . هتعاس نم ةلقنلا يف ذخأف اهنكاس وهو رادلا هذه نكسي ال

 هققحت نامز هنم ىنثتسيف ربلا دقعت نيميلا نأ انلو . لق نإو طرشلا دوجول

 مث« هل ةين الو نالف تيب لخدي ال فلح ول ةياور يف -هللا امهمحر- دمحأو كلامو -هللا همحر

 . تیبلا لخدي یتح ثنحی مل هراد نحص يف لخد

 اهبحاص تامف نالف راد لخدي ال فلح . دحاو هجو يف - هللا همحر - : يعفاشلا لاق هبو

 : لاق نأب اهنيع نإ اهلخد مث نالف اهعاب ولو . ال مآ نيد تيملا ىلع ناك ءاوس « ثنحي مل لخدف
 -هللا مهمحر- يعفاشلاو رفزو دمحم دنعو « فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ثنحي ال . هذه

 . ثنحي دمحأو كلامو

 لخد ولو . ثنحياهنكسي هيلع فولحملا ناك نإف « هريغ نيبو هنيب ةكر تشم اراد لخد ولو

 . دمحأو كلام لاق هبو ثنحي ةراعإلاب وأ ةراجإلاب نالف اهنكسي اراد

 دوعقلاب ثنحي مل اهيف وهو رادلا هذه لخدي ال فلح نمو ):م: يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاق هبو :ش ( ثنحي نأ سايقلاو . اتاسحتسا لخدی مث جرخی یتح

 امك لعفلا ءادتبا مكح هل لعفلا ىلع ماودلا نأل يأ :ش ( ءادتبالا مكح هل ماودلا نأل ) :م هجو يف

 كلذ ىلع مادف « اهبكار وهو ةبادلا هذه بكري ال وأ « هسبال وهو بوثلا اذه سبلي ال فلح اذإ
 . = + ر

 سيلو :ش ( لخادلا ىلإ جراخل لا نم لاصفنا هنأل « هل ماود ال لوخدلا نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 بکری ال فلح اذإ اذکو . ثنحب مل لاخلا يف هعزنف هسبال وهو بوثلا اذه سلي ال فلح ولو ) :م ماود

 ةلقنلا يف ذخأف اهنكاس وهو رادلا هذه نكسي ال فلح وأ ثنحب مل هتعاس نم لزنف اهبكار وهو ةبادلا هذه

 طرش يآ :ش ( لق نإو طرشلا دوجول) :م اًسايق يأ :ش ( ثنحب : -هللا همحر- رفز لاقو . هتعاس نم

 نامز هنم ىنئتسيف ربلا دقعت نيميلا نأ انلو ):م. ريثكلاو ليلقلا هيف يوتسي ثنحلا طرشو ثنحل ا

 . ربلا ققحت نإ :ش (هققحت

 ال ربلاو « دقعني ءانبلا ىلع فلحلا نأ ىرت ال « ربلل دقعت نيميلا نأ ملسن ال : تلق نإف

 . روصتي



 هنأ یرت الأ « اهلاثمأ ثودحب ماود اھل ليعافألا هذه نأل « ثنح ةعاس هلاح ىلع ثبل نإف

 ينعي اًموي تلخد لاقي ال هنأل لوخدلا فالخب « اًموي تشبلو اًموي تبك ر لاقي ةدم اهل برضي

 ال فلح نمو : لاق . همالك لمتحم هنأل ‹ قدصي صلاخلا ءادتبالا ىون ولو « تيقوتلاو ةدملا

 « فلحلا ىلإ مكحلا لقتنا رهاظلا زجعل نكل « ناكمإلل اًتضيأ ربلل ةدقعنم ةمث نيميلا : تلق

 بركرلاو سبللا وهو :ش ( ليعافألا هذه نأل « ثنح ةعاس هلاح ىلع ثبل نإف ) :م ةرافكلا وهو

 ىنعم وهو « ةدملا برض ةحص ليلدب اهلاثمأ ددحتي يأ :ش ( اهلاثمأ ثودحب ماود اهل ) :م ىنكسلاو

 ءادتبالا مكح ماودلل ناكف :ش ( اًموي تبکرو اًموي تثبل لاقب ةدم اهل برضي هنأ یرت الأ) :م هلوق

 . سبللاب ثنحي ال ذئنيحف « صلاخلا ءادتبالا ينعي نآلا ثنحيف

 ةدملا ىنعمب ديق اغإ :ش ( تيقوتلاو ةدملا ينعي اًموي تلخد لاقي ال هنأل « لوخدلا فالخب ) :م

 هنع تجرخ اذكو اذك ىلإ لاق « اموی هيلع تلخد مهمالک يراجم يف لاقي امع اًزارتحا تیقوتلاو

 ةدملا يضم هب داري الو « تقولا قلطم هب داري نكل « مويلاب لوخدلا رارقإو «اذك ىلإ : لاق اًموي

 . تيقوتلاو

 امهنيب لصافلاو «هلبقي ال برضو ءادتبالا لبقي برض « نيبرض ىلع لاعفألا نأ ملعاو

 ةلزنجب دتمملا ىلع ةمادتسالاو « الفال امو دادتمألا لبق تيقوتلا ليق « همدعو تيقوتلا لوبق

 : يأ ٦۸( ةيآلا : ماعنألا) ( نيماظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعقت الف :  ىلاعت هللا لاق . ءاشنإلا

 تبكر املك : اهل لاق اذإ : اولاق اذه ىلعو «ادعاق سانلا ظعي ناك ةي هنأل « ادعاق ثكمت الف

 ماودلل نأل « ىرخأ تقلط اهلثم تثكم نإو «تقلط اهيف لوزنلا اهنكمي ةعاس ثكمف قلاط تنأف

 تبكر املك : لاق اب صن ولو « طرشلا رسكتب ءازجلا ركفت لاعفألا معت املك ةملكو ءادتبالا مكح

 ام ناک نِإو . بوكرلا يف هثكم لاط نإو مهرد هيلعف ةباد بكرف مهردب قدصتأ نأ يلعف ةباد

 . كلذ نم رثكأ همزل احيحص متركذ

 يف انلق اذهلو ادارم صلاخلا ءاشنإلا نكي مل اذإ ءاشنإلا ةلزنمب دت اميف ةمادتسالا نأب بيجأو

 نوكل مهرد بوكرلاو لوزنلا هنكي تقو لك يف همزل نيميلا تقو اًسكار ناك اذإ لصفلا اذه

 . دارم ريغ صلاخلا ءاشنإلا

 :م لوزنلا دعب بكرأ الو عزنلا دعب سبل : هلوقب ال يأ :ش ( صلاخلا ءادتبالا ىون ولو) :م

 بکری ال : هلوق ناک نإو «لمتحم هامس :ش (همالک لمتحم هنأل) :م ثنحی الف :ش (قدصی)

 . هتالمتحم نم ءادتبالا يف ابكار ناك اذإ امأ « اًبكار نكي ملاذإ هيف ةقيقح هنأل « ءادتبالا يف ةقيقح

 . ماودلا ثيح نم نوكي دقو « ءادتبالا ثيح نم نوكي دق هنأل ثنحي ال : ةعيرشلا جات لاقو

 ( لاق ) :م . ةينلا تححصف « هظفل يف ام صيصختب ايوان نوكيف «سبللا ظفلب املك نوكي دقو

 . هلوق ليلدب لهأتم وهو :ش ( رادلا هذه نكسب ال فلح نمو ) :م: يرودقلا لاق يأ :ش
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 اًنكاس دعي هنأل ٠ ثنح اهيلإ عوجرلا دري ملو اهيف هلهأو هعاتم و هسفنب جرخف رادلا هذه نكسي

 تيبلاو ءاذك ةكس نكسأ لوقيو قوسلا يف هراهن ةماع يقوسلا نإف « افرع اهيف هعاتمو هله ءاقبب

 يور اميف لهألاو عاتملا لقن ىلع ربلا فقوتي ال رصملا ىلع نيميلا ناك ولو« رادلا ةلزنمب ةلحملاو

 ةيرقلاو ‹ لوألا فالخب اًقرع هنع لقتنا يذلا يف اتكاس دعي ال هنأل - هللا همحر- فسوي يب نع

 باوجلا نم حيحصلا يف رصملا ةلزنمب

 اهیف هلوقو هيلع فطع هلهأو ءادتبالاب عوفرم هعاتمو :ش ( اهیف هلهو هعاتمو هسفنب جرخف) :م
 دمحأ لاق هبو :ش ( ثنح اهيلإ عوجرلا دري ملو ) :م لاحلل هيف واولاو « رادلا يف يأ « أدتبملا ربخ

 بيقع ثنحي رفز دنعو . ثنحي مل لقألا يفو . ثنح ةليلو اًموي ماقأ ول كلام نعو « كلامو

 . ثنحي : -هللا همحر- يعفاشلا لاق :رصن وبأ خيشلا لاقو . نيميلا

 ىلع ينبم فالخلا اذهو « ليوحتلا ةينب جرخ اذإ ثنحي ال يعفاشلا دنع : يكاكلا لاقو

 ال اهفالخب ةداعلا وأ ظفللا ةقيقحب ةربعلا هدنع نأ وهو .-هللا همحر- يعفاشلا نيبو اننيب لصأ

 همالك لمحيف « كلذ ديري فلاحلاو « ةقيقحلا ىلع تراص اهنأل « ةداعلل ةربعلا اندنعو « ربتعت

 . لطملا ةدش ىلع كلذ لمحي كترجأل نيدلا بحاصل لوقي نويدملا نأ ىرت الآ « هيلع

 ثيح نم يأ :ش ( اًقرع اهيف هعاتمو هلهأ ءاقبب اًتكاس دعي ) :م فلحلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 يف ) :م هراهن رثكأ يف ىأ :ش ( هراهن ةماع يقوسلا نإف ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « ةداعلاو فرعلا

 ركذب :ش ( اذك ةكس نكسأ لوقيو ) :م ءارشلا وأ عيبلا وأ ةفرحلا نم هيناعي امل ًالوغشم :ش ( قوسلا

 ةلزنمب ةلحملاو تيبلاو) :م اهيف هعاتمو هلهأ نم اتكاس دعي هنأ ىلع لدي اذهف « ةنيدملا نكس نم ةكس

 ال هلوقب نيميلا لثم ةلحملا هذه نكسأ الو« تيبلا اذه نكسأ ال لوقي نيميلا نأ دارأ :ش ( رادلا

 . رادلا ةلزنمب ةلحملاو ةكسلا «ةصالخلا» يفو . رادلا هذه نكسأ

 ال) :م دلبلا اذه يف وأ رصملا اذه يف نكسي ال فلح نأب :ش ( رصملا ىلع نيميلا ناك ولو ) :م

 عاتملاو لهألا لقني ملو هسفنب رخآ رصم ىلإ لقتنا اذإ ىنعمب :ش ( لهألاو عاتملا لقن ىلع ربلا فقوتي

 حرش يف ثيللا وبأ لقن اذك :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نع يور اميف ):م هنيب يف ثنحي ال
 ( افرع هنع لقتنا يذلا يف اًتكاس دعي ال هنأل ) :م فسوي يبأ نع «يلامألا» يف «ريغصلا عماجلا»

 هلقنو هلهأ ناك نإو دادغبب نكاس وه لاقي ال ةرصبب نوكي نم لاق عاتملاو لهألا لقني مل نإو :ش

 امك ةلحملا وأ ةكسلا هذه نكسأ الو رادلا هذه نكسأ ال هلوق وهو :ش ( لوألا فالخب ) :م دادغبب

 . ةداعلا ال ظفللا ةقيقح ربتعي هنأ ركذ ال ينعي رادلاك رصملا يعفاشلا دنعو « ركذ

 نكسأ ال: لاق اذإ ينعي ءرصملاك ةيرقلاو حورشلا ضعب يفو :ش ( رصملا ةلزنمب ةيرقلاو ) :م

 . رصملا اذه نكس ال لاق نم مكح همكحف ةيرقلا هذه

 وهو « رادلاك ةيرقلا نأ انخياشم ضعب لوق نع هب زرتحا:ش ( باوجلا نم حيحصلا يف ) :م
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 نأل ‹ ثنحي دقو يقب ول ىتح « عاتملا لك لقن نم دب الو : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاق مث

 ‹ رثكألا لقن ربتعي :- هللا همحر- فسوي وبأ لاقو هنم ءيش يقب ام يقبيف لكلاب تبث دق ىنكسلا

 ام نأل « هتیئاذخدک هب موقي ام لقن ربتعب : - هللا همحر- دمحم لاقو . رذعتي دق لكلا لقن نأل

 الب رخآ لزنم ىلإ لقتني نأ يغبنيو « سانلاب قفرأو نسحأ اذه اولاق . ىنكسلا نم سيل كلذ ءارو

 ربی یتح « ریخأت

 ناهرب لجألا مامإلا خيشلا رايتخا وهو «رصمل اك اهنأ حصألاو « اًضيأ - هللا همحر- يعفاشلا لوق

 ىف ةلأسملا تناك نإ امأ « هجوأ ةثالث ىلع لئاسملا هذه ةلمج نأ تفرع دقو ديهشلا ردصلاو نيدلا

 ٠ . مهنم دحاو لك مكح تفرع دقو « رادلا وأ ةيرقلا وأ رصملا

 ( ثدحبب دقو « هيف يقب ول ىتح عاتملا لك لقن نم دب ال -هنع هللا يضر- : ةفينح وبأ لاق مث ) :م

 يآ :ش ( هنم ءيش يقب ام) :م: نكسملا يأ :ش ( ىقبيف لكلاب تبث دق ىنكسلا نأل ) :م هني يف :ش

 اهيف كرت نإو : دعجلا نب يلع ةياور فسوي يبأ «رداونا نع «سانجألا» بحاص لقنو . عاتملا نم

 . دمحأ لاق هبو « ثنح ةلسم وأ ةربإ

 هب دصقي امم لكلا لقن ةفينح يبأ دنع طرتشي امغنإ انخياشم : لاق « طوسبملا» و «طيحملا » يفو

 هانكس نأب ةفينح ييأ لوق ىلع ضرتعاو . هنيي يف رب ريصح ةعطقو ةسنكملاو دتولاك ىنكسلا
 يفنني لكلا نأب ال « هانكس ىفتنا هضعب جرخ اذإف . عاتلاو لهألا نم هعم ناك ام عيمجب ناك

 ‹ كلذك سيل متركذ امو يرابتعا ال يقيقح ءزج ءافتناب يفتني لكلا نأب : بيجأو . ضعبلا لاقتناب

 . ربي یتح رخآ كرت ىلإ لقني نأ يغبنيو
 دق لكلا لقن نأل ):م عاتملا رشكأ يأ :ش ( رثكألا لقن ربتمي - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 لاقو ) :م طيحملا »يفو «يفاكلا» يف اذك « ىوتفلا هيلعو « اتكاس دعي ال لقألا ىقبيو :ش ( رذعتي

 فاكلا حتفب يأ اذخدك ىلإ ةبسن هذه :ش ( هتيئاذخدك هب موقي ام لقن ربتعي -هللا همحر- دمحم

 ةنكاس فلأ هدعب فورحلا رخآ ءاي هرخآ يفو « ةمجعملا لاذلابو ةمجعملا ءاخلا مضو لادلا نوكسو

 - هراح یمرک- یمسیاذکو . مدخو لايع هل يذلا تيبلا نم هل مسا ةيسرافلا ةغللاب يئاذخدكو

 نم سيل ) :م ةيئاذخدكلا ءاور ام نأل يأ :ش ( كلذ ءاور ام نأل ) :م ذخادك اهله يف مالك هل يذلا

 . ىنكسلا نم دعي ال دعب :ش ( ىنكسلا

 :ش ( سانلاب قفرأو نسحأ اذه ) :م «ريغصلا عماجلا »حرش يف خياشملا لاق يأ : :ش (اولاق ) :م

 نعو . «طيحملا» بحاص هنسحتسا اذكو ىوتفلا هيلعو « خياشملا ههسحتساو عيمجلا حرش يفو

 . هعاتم نود هلایع لقن ریغب كلام

 الب رخآ لزنم ىلع لقن اذإ هب دارأ :ش ( رب یتح ریخأت الب رخآ لزنم ىلإ لقتنی نآ يغبنیو ) :م
 ناك نإف « هتعاس نم لقتنا نكي مل نإف : «ريغصلا عماجلا حرش يف يباتعلا لاق . ثنحي ال ريخأت
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 ‹ هرصم نم هلايعب جرخ نم نأ تادايزلا يف هليلد ءربي ال اولاق دجسملا ىلإ وأ ةكسلا ىلإ لقتنا نإف

 ةالصلا قح يف لوألا هنطو ىقبي رخآ اتطو ذختي مل امف

 ول «ىواتفلا ةصالخ» يفو . نيميلا نع ءيش هنع عانتمالا هنكيي ال ام مدق هنأل « ثنحي مل اليل

 . روذعم وهو « هريغو صللاب رذعلا ققحت

 وأ ةبادلا بلطب ةلقنملا نع هلقنف ةبهألا يف ذحأ اذإ هنأ : ينوراهلا نع « سانجألا» يف لقنو

 . ثنحی ال هعاتم لمحي نم

 مل هعاتم فلخو هتعاس نم لزنم بلط يف جرخ ولو : « يجلاولولا ىواتف» يف لاقو

 مل ريغت مل تالقنلا تناك نإف « هيف اًئيش ةلقنلا يف ذخأ ولو . لقنلا لمع نم بلطلا نأل «ثنحي

 همزلیالو « كلذ سيلف « موي يف هعاتم لقني نم رخأتي نأ هنكيي ناك نإف « لقنلا يف هنأل « ثنحي

 . فرعلا يف ًالقان ىمس ام رذعي لب « هوجولا عرسأب لقتل
 عضوم مدع وأ ناطلس يذ عنمبوأ ليللا رذعب هتعاس نم لقنلا هنكيي مل نإ : «لماشلا »يفو

 ملف بابلا هيلع دس ول اذكو . رفزل اًقالخ « ةانثتسم ةرورضلا ةلاح نأل « ثنحي مل هيلإ لقني رخآ

 اهلقني ادحأ دجي ملو هسفنب هتعنم الإ لقنلا ىلع ردقي ال اعيضو وأ اًقيرش ناك وأ لقنلا ىلع ردقي

 . رذعلل مودعمل اب دوجوملا قحليو « اهلقني نم دجي ىتح ثنحي مل

 اذه نم جرخأ مل نإ : لاق نم نأ لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا خيشلا ركذ اب ضقونو
 اهدلاو لزنم يف يهو هتأرمال لاق ولاذكو «ثنحي جورخلا نم عنمو ديقف قلاط هتأرماف مويلا لزنملا

 ةلأسم يف نأب بيجأو . ثنحي روضحلا نع دلاولا اهعنمف قلاط تنأف يلزنم ةليللا يرضحت مل نإ

 رايتخالا لصحي الو « رايتخالا نودب لصحي ال يدوجو لعف هنإو « ينكسملا ثنحلا طرش بتكلا
 جاتحي ال مدعلاو « جورحخلا مدع ثنحلا طرشف ضقنلا ةروص يفامأو . ةروكذملا عناوملا دوجو عم

 . رايتخالا ىلإ

 هيف اوفلتخا « ناخ يضاق» عماج يفو :ش ( ربي ال اولاق دجسملا ىلإ وأ ةكسلا ىلإ لقتنا نإف ) :م

 يضقني ال هانكس نأل « ثنحي : مهضعب لاقو . اهيف اًتكاس قبي مل هنأل « ثنحي ال : مهضعب لاق

 . هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ « تادايزلا ةلأسمب ًالالدتسا ال ىرخأ ىنكسب الإ

 ءادتبالاب عوفرم ليلد ظفلو « تادايزلا بتك يف اولاق ام ليلد يأ :ش ( تادايزلا يف هليلد ) :م

 :م هلجر جرخ ناب يأ « هنم لدب :ش ( هلایعب جرخ نم نأ ) :م هلوقو « تادایزلا يف هلوق هربخو

 ينعي :ش ( ةالصلا قح يف لوألا هنطو ىقبي رخآ اتطو ذختي مل امف ) :م هلايع هعمو :ش ( هرصم نم)

 . رصقيال

 املف « دنقرمس ىلإ هلايعب اهنم جرخ « اهب نطوتم يراخب لجر هتروص : ةعيرشلا جات لاق
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 . باوصلاب ملعأ هللاو « اذه اذک

 ام هنأل ء ةالصلا متي هنإف ىراخب لخدف « ناسارخ ىلإ باهذلا دارأو عجر ًالثم ةفوكلا ىلإ لصو

 . ىهتنا « اهريغ يف اذكف « ةالصلا قح يف اهنم ضقتنا

 ىفوك ىف تادايزلا ىف ةروكذملا ةروصلا امأو . فنصملا ركذ ام ةروص هركذ يذلا اذه : تلق

 رمو داعف ناسارخ ىلإ دوعي نأ هل ادب اهلصو املفاهنطو سيل ةكم ىلإ هعاتمو هلهأب لقا
 رماذإ هنإف اهلخدي نأ لبق هلادب نإو « عطقنا اهب هنطو نأل « نيتعكر اهب يلصي : لاق ةفوكلاب

 . ةفوكلاب هنطو يقب اًتطو ذختي مل هنأل « اعبرأ اهب ىلص نيتعكر اهب يلصي : لاق ةفوكلاب

 لقتنا اذإ هنأ رادلا هذه نكسي ال فلح يذلا لجرلا اذه مكح اذك ينعي :ش ( اذه اذك ) :م

 هنإف « مهفاف لوألا هنطو رخآ اتطو ذختي ملال هنأل « هنيي يف ربيال دجسملا ىلإ وأ ةنكسلا ىلإ

 . قیقد عضوم
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 كلذ ريغو بوكرلاو نايتإلاو جورخلا يف نيميلا باب

 مل لعفلا نأل « ثنحي مل اهركم هجرخأ ولو « تجرخف ةباد بكر اذإ امك راصف « رمآلا ىلإ

 رمآلا مدعل هيلإ لقتني

 ( كلذ ريغو بوكرلاو نايتإلاو جورخلا يف نيميلا باب ) :م

 ‹« جراخلا ىلإ لخادلا نم لاصفنا وهو « جورخلا يف نيميلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 ‹ جورخلا دعب نادراوتي امهنأل نايتإلا ركذو « ةلباقملل اًقيقحت لوحخدلا باب دعب جورخلا باب ركذو
 لجرل هلوقو . هنذب الإ هتأرما جرخت ال هلوق وحن - كلذ ریغو - هلوقب دارأو « هرکذ دنع امهرکذ

 . نالف ةباد بكرت ال هلوقو . يدنع دعقف سلجا

 ديق :ش ( دجسملا نم جرخي ال فلح نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع ءانب دجسملا ىلإ جورخلا مدع بسن وأ « كلذك رادلاو تيبلا يف مكحلا نأل « اًقافتا دجسلملا

 . اولاق كلذك « هنم جرخي الو هل اًمزالم نوكي بلاخلا يف هنأل ٠ ملسملا لاح بلاغ

 :م اهظفل ريبعت ريغ نم يهامك اهدروأو « تعقواذك ء«ريغصلا عماجلا» يف ةلأسملا : تلق

 تجرخف ةباد بكر اذإ امك راصف رمآلا ىلإ فاضم رومأملا لعف نأل « ثنح هجرخأف هلمحف اًتاسنإ رمأف)

 . هتلآ ةبادلاو هيلإ بسني هجو رخ نأل :ش ( هب

 مل) :ماهركم هنوك لاح اًناسنإ فلاحلا اذه جرخأ ولو يأ :ش ( اًهركم هجرخأ ولو ) :م

 :ش ( لعفلا نأل ) :م ةياور يف دمحأو حصألا يف - هللا همحر- : يعفاشلا لاق هبو :ش ( ثنحي

 ملو جرخأ هنأ هلصاح :ش ( رمآلا مدعل ) :م فلاحلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ لقتني مل ) :م جورخلا يأ

 لاق هبو « نذإلا ةباشمب ةلاحلا هده يف هنوكس نأل « ثنحيو « هدنع نكسو عانتمالا ىلع ارداق

 هجرخأو ناسنإلا هلمح اذإ اميف جارخإلا يف ةلأسملا ةروصو . يعفاشلا باحصأ ضعب

 لعفلا دوجول ثنح هنم اقوخ هسفنب حنجو هددح اذإ امأ « لمح لعف هتم دجوي مل هنأل ءاًهركم

 . كلام لاق هيو « هلم

 عماجملا» يف ركذي مل هباوجف « هرمأي ملو هبلقب هب يضرف لمح اذإامأ : يزارتألا لاقو

 جرخ اذإ امك ثنحي مهضعب : لاق « هيف خياشملا فلتخا : «يواحطلا حرش» يف لاق «ريغصلا

 ‹ ثنحي ال : مهضعب لاقو . جارخإلا رمأك راص عنتي ملف عانتمالا نم اتكمب ناك امل هنأل « اًعئاط

 . رفعج وبأ هيقفلا لوقي ناك اذهلو « هيلإ بسني لعف هنم دجوي مل هنآل
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 : لاق . ءاضرلا درجمب ال رمألاب لاقتنالا نأل « حيحصلا يف ثنحي ال هرمأب ال هاضرب هلمح ولو

 نأال ‹ ثنحي مل ىرخأ ةجاح ىتأ مث اهيلإ جرخف ةزانج ىلإ الإ هراد نم جرخي ال فلح ولو

 جرخف ةكم ىلإ جرخي ال فلح ولو . جورخب سيل كلذ دعب يضملاو ىنتسم جورخ دوجوملا

 لاصفنالا وه جورخلا ذإ « طرشلا وهو « ةكم دصق ىلع جورخلا دوجول ثنح عجر مث «اهديري
 . لوصولا نع ةرابع هنأل « اهلخدي ىتح ثنحبي مل اهيتأب ال فلح ولو . جراخلا ىلإ لخادلا نم

 ليق اهيلإ بهذي ال فلح ولو« ( ٠١ ةيآلا : ءارعشلا ) 4 هل الوقف نوعرف ايتأف #: ىلاعت هللا لاق

 . جورخلاک وه : ليقو « نايتالاک وه
 « قافتالاب ثنحي ال اهركم لمحا ةروص يف مث < «يلامألا» يف فسوي يبأ نع يور اذكهو

 وبأ ديسلا هيلعو « لحني : مهضعب لاق « هيف خياشملا فلتخا دقف ؟ ال مأ نيميلا لحني له نكلو

 ال : مهضعب لاقو . نيميلا لحني اذه نع يناولحلا ةمئألا سمش انخيش لئس :لاقف « عاجش

 . هريغو يشاترمتلا لاق اذك « حيحصلا وهو « لحني

 لوق نع ازارتحا حيحصلا لوقلا يأ :ش ( حيحصلا يف ثنحب ال هرمأب ال ءاضرب هلمح ولو ) :م

 هيلإ لعفلا لاقتنا نأل يأ :ش ( ءاضرلا درجمب ال رمألاب لاقتنالا نأل) :م هركذ رم دقو « خياشملا ضعب

 ‹ نمضي مل هفلتأف هلام فالتإب اًناسنإ رمأ نم نأ لیلد هيف « هاضر درجمب نوکی الو « هرمأب نوکی

 . لالا بحاص ىلإ لقتني مل هلعف نأل « نمض هاهني ال تكاس لاما بحاصو هرمأ ريغب هفلتأ نإو

 ةزانج ىلإ الإ هراد نم جرخي ال فلح ولو ) :م: «ريغصلا عماجللا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( كلذ دعب يضملاو « ىنثتسم جورخ دوجوملا نأل « ثنحي مل ىرخأ ةجاح ىلإ ىتأ مث اهيلإ جرخف
 ملو جراحلا ىلإ نطابلا نم لاصفنا جورخلا نأل :ش ( جورخب سيل ) :م ىنثتسملا جورخلا دعب

 نع ةرابع جورخلاو لوخدلا نع ةرابع هنأل جورخب سيل ةجاح ىلإ نايتإلا دوجولاو .دجوي

 . عامجإلاب جورخلل مئاود الو « لاصقنالا

 دوجول ثنح عجر مث ) :م ةكم ديري يأ :ش ( اهديري جرخف ةكم ىلإ جرخي ال فلح ول و ) :م

 لاصفنالاو :ش ( جراخلا ىلإ لخادلا نم لاصفنالا وه جورا ذإ طرشلا وهو ‹ ةكم دصق ىلع جورخل ا

 نع ةرابع) :م نايتإلا نأل يأ :ش ( هنأل اهلخدي ىنح ثنحي مل اهيتأي ال فلح ولو ):مدتيال

 الإ نوكي ال لوقلا نأل ٠ :ش 1١( ةيآلا : ءارعشلا ) ¢ هل الوقف نوعرف ايتأف # ىلاعت هللا لاق .لوصولا

 . هيلإ لوصولا دعب

 ام مكح همكح يأ :ش ( نايتإلاك وه ليق ) :م ةكم ىلإ يأ :ش ( اهيلإ بهذي ال فلح ولو ) :م

 ال لاق ول ام مکح همکح يا :ش ( جورخلاک وه لیقو ) :م ییحی نب رصن لوق وهو « اهیتأی ال لاق ول

 نايتإلاو جورخلا « لئاسم ثالث هنأ اذه لصاح . ةملس نب دمحم لوق وهو« ةكم ىلإ جرخي

 ماف باهذلا ةلأسم امأو « ثنحي ال نايتإلا ةلأسم يفو « ثنحي جورخلا ةلأسم يفف « باهذلاو
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 يف ثنح تام ىتح اهتأي ملف ‹ ةرصبلا نيتأيل فلح نإو : لاق لاوزلا نع ةرابع هنأل « حصألاوهو

 اذهف « عاطتسا نإ ادغ هنيتأيل فلح ولو « وجرم كلذ لبق ربلا نأل « هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ

 ةردقلا نود ةحصلا ةعاطتسا ىلع

 يأ :ش ( حصألا وهو) :م هانركذ امك خياشملا هيف فلتخاو « «ريغصلا عماجلا» يف اهباوج ركذي

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :م. ةملس نب دمحم لوق وهو « جورخلاك باهذلا نإ لاق نم لوق حصألا

 لاق امك نايتإلا ىنعمب اًعيمج نيرمألا يف باهذلا لمعتسا دقو :ش ( لاوزلا نع ةرابع ):م باهذلا

 الف الاوز باهذلا نوكيف < ةلازإلا باهذإلاو نايتإلا هب دارملاو € نوعرف ىلإ ابهذا # : ىلاعت هللا

 بهذيل * ىلاعت هلوق يفامك ةلازإلا ىنعمو هلوق دعب خسنلا ضعب يفو . لوصولا هيف طرتشي
 اذه سيلو « لاوزلا نع ةرابع ليزيل يأ« ۴١( ةيآلا : بازحألا) 4 تيبلا لهأ سجرلا مكنع

 . خسنلا نم ريثك يف دوجوما

 تام ىتح اهتأي ملف ةرصبلا نيتأيل فلح نإو ) :م: «هرصتخم» يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأ الإ :ش ( وجرم ) :م توملا لبق يأ :ش ( كلذ لبق ربلا نأل « هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ يف ثنح

 ‹ ربلا طرش رذعت دقف تام نإف «ثنحي الف نايتإلا وهو « ربلا دوجو يجرم اًيح مادام فلاحلا

 نيميلا هذه نأل « هتايح ءازجأ نم ءزج رخآ ىف ثنحيف نايتإلا كرت وهو ‹ ثنحلا طرش ققحتو

 ۰ . تقولا نع ةقلطم

 نيميلا نإف « رح يدبعف مويلا رادلا هذه لخدأ مل نإ لوقي نأ لثم « ةتقؤملا نيميلا فالخب

 قتعيو ثنحي يح وهو هلوخد لبق تقولا تاف اذإ امأ ٠ ثنحي رادلا لخدي ملو تقولا رخآب قتلاعم

 . دبعلا

 عاطتسا نإ دغ يف اديز ينتأيل لجر فلح ول يأ :ش ( عاطتسا نإ اًدغ هنيتايل فلح ولو ) :م
 قلطت ةعاطتسالا نأل « تالآلاو بابسألا ةحص يأ :ش ( ةحصلا ةعاطتسا ىلع اذهف ) :م كلذ ىلع

 4 ًاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو » ىلاعت هللا لاق « اذه امهدحأ « نيينعم ىلع

 . ةيقيقحلا ةردقلا يناثلاو ‹ ةلحارلاو دازلاب ةي هللا لوسر هرسفو « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا)

 اهيلع بترتي يتلا ةيقيقحلا ةردقلا ىلع لمحي ال يأ :ش ( ةردقلا نود ) :م هلوق ىنعم وهو

 ةقباس مهدنعف «ةلزتعملل اًقالخ ء اندنع هلبق ال لعفلا دنع ىلاعت هللا قلخي ةمزاج ةدارإ دنع لعفلا

 . ءيجي ام ىلع ةاضقلا ةعاطتسألا هذه ىمستو « ةيماركلا لاق هبو « لعفلا ىلع

 لوألاب دارأ دقو « ةردقلا نود ةحصلا ةعاطتسا ىلعاذهف ةردقلا لوقو :يزارتألا لاقو

 نود - ةردقلا نود- هلوق نم موهفملا نأل ‹ رظن هيف انل لعفلا ةعاطتسا يناثلابو « لاحلا ةعاطتسا

 ‹ ةفدارتملا ظافلألا نم ةردقلاو ةعاطتسالل نأل ةردقلا ةردق نود لاق هنأكف « ةردقلا ةعاطتسا

 . ةكيكر ةرابع يهو



 ىلع ردقي ال رمأ ئجي ملو ناطلسلا هعنمي ملو ضرمب ملاذإ : لاقو . «ريغصلا عماجلا» يف هرسفو
 نأل اذهو < ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نيد ءاضقلا ةعاطتسا ىنع نإو «ثنح تأي ملف « هنايتإ

 يف بابسألا ةحصو تالآلا ةمالس ىلع مسالا قلطيو ‹ لعفلا نراقي اميف ةعاطتسالا ةقيقح

 ليق مث همالك ةقيقح ىون هنآل « ةنايد لوألا ةين حصتو « هيلإ فرصني قالطإلا دنعف فراعتملا

 رهاظلا فالخ هنأل حصت ال ليقو انيب امل اًضيأ ءاضق حصت

 ةردقلا فحص بتاكلا نم وهس هلعلف « ىلوأ ناك ةردقلا نود ناكف لعفلا نود لاق ولو

 ةلأسملا هذه مكح رسف دمحم يأ :ش ( «ريغصلا عماجلا »يف هرسفو ) :م . هناكم ةردقلا بتكو ةاجنلاب

 ء هنايتإ ىلع هعم ردقي ال رمأ ئجي ملو ناطلسلا هعنمي ملو ضرب ملاذإ : لاقف) :م ؛ريغصلا عماجلا»يف

 هنأال ‹« ثنحي ال كلذ وحنو ناطلس عنم وأ ضرم رذعل نايتإلا نم عنتما اذإو :ش (ثنح تأي ملف

 . عيطتسم هنأل « ثنحي رذع الب عنتمااذإو « عيطتسمب سيل

 ردقلاو ءاضقلا ةعاطتسا يأ :ش ( ىلاعت هللا نيبو هنیب امیف نيد ءاضقلا ةعاطتسا ىنع نإو ) :م

 ىلاعت هللا داجيإب دجوي لعفلا نأل ءاضقلا ةعاطتسا يمسو < ةنسلا لهأ دنع لعفلا نراقي يتلا

 . هتردقو هئاضقو

 دج-وي مل لعفلا كلذ دجوي ملو لعفلا كلذ عم دبعلا ةردق دجوأ لعفلا دوجوب ىضق اذإف

 الف « ءاضقلا ةعاطتسا تمتف دوجولاب هيلع ىضقنا لعفلا كلذ لجأل تقلخ اهنأل « ةردقلا

 هركذ ‹ لعفلا قبست اهنأل ‹ ةقيقح عيطتسم ريغ وه لعفي مل لاح يأ يف هنأل « ادبأ ةنايد ثنحي

 ةقيقح نأل ) :م هلبق ام هلوق ىلإ هب راشأ :ش (اذهو «هعماجاو «هطوسبم» يف يودزبلا

 اعم لعفلا عم ىلاعت هللا هفلخي ضرع يهو لعفلا قبست ال ينعي :ش ( لعفلا نراقي اميف ةعاطتسالا

 قلطيو) :م مالكلا ملع اذه عضومو لعفلا ىلع ةقباس اهنأ ةلزتعملا تمعزو اندنع لعفلل هيلع يهو

 سانلا مالك يف بلاغلا نأل :ش ( فراعتملا يف بابسألا ةحصو تالآلا ةمالس ىلع ةعاطتسإلا مسا

 قالطإلا دنعف ) :م هلوق ىنعم وهو . فراعتملا ىلع قلطملا لمحي لعفلا ةعاطتسا ال ةعاطتسالا هذه

 :ش ( ةنايد ) :م لعفلا ةعاطتسا وهو :ش ( لوألا ةين حصتو ) :م فراعتملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فرصني

 اغ اهنأل :ش ( همالك ةقيقح ىون هنأل) :م ىلاعت هللا نيبو هنیب امیف ينعي « ةنايدلا ثيح نم ينعي

 يف دارأ < ثنحي ال رذع ريغب وأ رذعب نايتإلا نع عنتما ىتح صوصنلاب ةعاطتسالا مسا ىلع قلطي

 ةياورلا فالتخا هيف ءاضق قدصي له نكلو « لعفلا قبست ال اهنآ دجوت مل ةعاطتسالا نأل « هنيمي

 . هلوقب هيلإ راشأ

 : ييواحطلا لاق : رصن وبأ خيشلا لاق . ءاضق ةعاطتسالا ةين حصت يأ :ش ( حصت ليق مث ) :م

 وهو :ش ( حصت ال ليقو ) :م همالك ةقيقح ىون هنأل هلوق دارأ :ش ( انيب ام اًضيأ ءاضق ) :م قدصي

 . هل ققحت هيف :ش ( رهاظلا فالخ هنأل ) :م : يزارلا ركب يبأ لوق



 ريغب ىرخأ ةرم تجرخ مث تجرخف « ةرم اهل نذأف هنذإب الإ هتآرما جرخت ال فلح نمو : لاق

 هءارو امو « نذإلاب نورقم جورخ ىنثتسملا نأل « جورخ لك يف نذإلا نم دب الو « ثنح هنذإ

 هنكل « همالك لمتحم هنأل « ءاضق ال ةنايد قدصي ةرم نذإلا ىون ولو . ماعلا رظحلا يف لخاد

 ريغب اهدعب تجرخ مث تجرخف ةدحاو ةرم اهل نذأف كل نذآ نأ الإ : لاق ولو . رهاظلا فالخ

 تدارأ ولو . كل نذآ ىتح : لاق اذإ امك « هب نيميلا يهتنتف ةياغ ةملك هذه نأل « ثنحي مل هنذإ

 لجر دار نإ كلذكو ‹ ثنحي مل تجرخ مث تسلجف قلاط تنأف تجرخ نإ لاقف جورخلا ةآرملا

 . روفلا نیمی یمست هذهو « هبرض مث هک رتف رح يدبعف هتبرض ن رخآ هل لاقف هدبع برض
 مث تجرخف ةرم اهل نذأف هنذإب الإ هنأرما حرخت ال فلح نمو ):م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( نذإلاب نورقم جورخ ىنثتسملا نأل « جورخ لك يف نذإلا نم دب الو « ثنح هنذإ ريغب ىرخأ ةرم تجرخ
 اًقصلم يضتقي قاصلإلل ءابلا نأل « ينذإب اًقصلم اًجورخ الإ يجرخت ال هللاو هريدقت نأل :ش

 نيميلا نأل :ش ( ماعلا رظحلا يف لخاد ) :م ىنثتسملا هءارو امو يأ :ش ( هءارو امو ) :م هب اقصلمو

 . يفنلا عضوم يف ةركنلا عوقوب اًماع جورا نع اهاهن هنأل « ةيقاب

 هنوكل :ش ( رهاظلا فالخ هنكل « همالك لمتحم هنأل ءاضق ال ةنايد قدصي ةرم نذإللا ىون ولو ) :م

 ريغب اهدعب تجرخ مث تجرخف ةدحاو ةرم اهل نذأف كل نذآ نأ الإ : لاق ولو ) :م ءابلا ىضتقمل اًقلاخم

 يبنلا تويب اولخدت ال ل ىلاعت هلوقب هيلع ضرتعاو « دحاو نذإب ةيامكلا عوقول :ش ( ثنحي مل هنذإ

 ليلدب كلذ نأب بيجأو اًمزال نذإلا دارم ناكو « ٥١( ةيآلا : بازحألا) 4 مكل نذؤي نأ الإ

 . (يبنلا يذؤي ناک مکلذ نإ # یلاعت هلوق وهو « يجراحخ

 نأل « ةياغلا ىنعم ديفت ينعي :ش ( ةياغ ةملك ) :م كل نذآ نأ الإ هلوق يأ :ش ( هذه نأل ) :م

 ىتح « نذإلا سنج نم سيل مالكلا ردص نأل « هيلع هلمح رذعت ءانثتسالا لب « اهل عوضوم نذإلا

 ام فلاخي ةياغلا لبق ام مكح نأ وهو « امهنيب ةبسانملا قح نع ازاجم لعجف « هنم نذإلا ىنثتسي

 :م هنذإب يأ :ش (هب نيميلا يهتتنيف ) :م هدعب ام مكح فلاخي ءانثتسالا لبق ام مكح نإ امك اهدعب

 . نيميلا هب عفترتف ةياغ ريصي هنأل « نذإلاب نيميلا عفترت ثيح :ش ( كل نذآ ىتح : لاق اذإ امك)

 قلاط تنأف تجرخ نإ لاقف ) :م جورخل ا ةأرملا تدارأ ول يأ :ش ( جورخلا ةأرملا تدارأ ولو ) :م

 يدبعف هتبرض نإ رخا هل لاقف « هدبع برض لجر دارأ اذإ كلذكو « ثنحي مل تجرخ مث ةعاس تسلجف

 تيدغت نإ لوقيف دعقف سلجا رخال لوقي لجرلا كلذكو « قتعي مل :ش ( هبرض مث هکر تف « رح
 .روفلا ىلع كلذ يف نيميلا امغنإ « ثنحي مل مهدنع ىدغتف كلذ يف هلهآ ىت مث « رح يدبعف

 ءانب وأ مالكلاب اًباوج تجرح ني لک يهو « لاحلا نيب يأ :ش ( روفلا نيمي یمست هذهو )م

 ردصم روفلاو ءرفزل اًقالخ « اًناسحتسا هنبي ىف ثنحي الو «لاحلا ةلالدب ٠ كلذب ديقتي رمأ ىلع

 نالف ءاج « لصف هب اهيف سيل يتلا ةلاحلا تيمس مث « ةعرسلل ريعتساف تيلغ اذإ ردقلا تراف
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 ةجرخلاو ةبرضلا كلت نع درلا ملكتملا دارم نأ ههجوو . هراهظإب - هللا همحر- ةفينح وبأ درفتو

 رح يدبعف تيدغت نإ : لاقف « يدنع دغتف سلجا لجر هل لاق ولو. هيلع ناعألا ىنبمو ء اًقرع

 ءلاؤسلا ىلع قبطنيف «باوجلا جرخ جرخ همالك نأل «ثنحي مل ىدغتو هلزنم ىلإ عجرف جرخف
 فرح ىلع داز هنأل « مويلا تيدغت نإ: لاق اذإ ام فالخب . هيلإ وعدملا ءادغلا ىلإ فرصنيف

 ناروث رابتعاب مسالا اذهب تيمس : «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو « هتعاس نم يأ « هروف نم جرخف

 . بضغلا

 نيميلا نولوقي اوناكو « هيف دحأ هنيبي مل يأ :ش ( هراهظإب - هللا همحر- ةفينح وبأ درفتو ) :م

 ىنعم ةتقؤمو اًظفل ةقلطم ىهو اناث اًمسق اهيف ةفينح وبأ طبنتساف تقوب ةديقمو ةقلطم نيعون ىلع

 ناسنإ ةرصن ىلإ ايعد ريبج نباو - امهنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج ثيدح نم اهذخأ اغإو

 . فرعلا ىلع نالا ىنبمو فرعلا كلذ يف رقأو اثنحي مل كلذ دعب هارصن مث هارصني ال نأ افلحف

 هلرق يف :ش ( ةبرضلا كلت نع درلا ملكتملا دارم نأ ) :م مالكلا اذه هجوو يأ :ش ( ههجوو ) :م

 ينعي :ش ( اًفرع ) :م قلاط تنأف تجرح نإ هلوق يف :ش ( ةجرخلاو ) :م هدبع برض لجر دارأ اذإ

 يف جوزلا دصق نأ مالكلا لصاحو فرعلا ىلع يأ :ش ( هيلع ناميألا ىنبمو ) :م فرعلا ثيح نم

 ةجرخلا هذه تجرح نإ : لاق هنأك راصف هلوق تهبش يذلا جورخلا نم اهعنم جورخلا ةلأسم

 ء هل أيهت يذلا برضلا نع دبعلا ىلوم عنيي نأ هدصق كلذكو « ةجرخلا كلتب نيميلا تدصقف

 . افرع ةلاحلا ةلالدب ةبرضلا كلتب نيميلا تنيعتف اهل تأيهت يتلا ةبرضلا هذه تبرض نإ : لاق هنأكف

 :ش ( هلزنم ىلإ عجرف جرخف رح يدبعف تیدغت نإ لاقف ‹ يدنع دغتف سلجا لجر هل لاق ولو ) :م
 نأ سايقلاو « ناسحتسالا يف يأ :ش ( ثنحب مل ىدغتو ):م هلزنم ىلإ جرخف خسنلا ضعب يفو

 ‹ دغ لك لوانتي دغلا قلطم ىلع هنيي دقع هنأل -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لوق وهو ‹« ثنحي
 . ىدغتأ ال هللاو ءادتبا لاق ول امک

 ىلع قبطنیف ) :م همالکب :ش ( باوجحلا جرخم حرخ همالک نأل ) :م هلوق وهو ناسحتسالا هجوو

 هيلإ ينتوعد يذلا ءادغلا تيدغت نإ لاق هنأك راصف :ش ( هيلإ وعدملا ءادغلا ىلإ فرصنيف « لاؤسلا

 . لاحلا ةلالد دغلا كلذ ىلإ هنيي فرصناف

 همالك فرصني هنأل :ش ( باوجلا فرح ىلع داز هنأل « مويلا تيدغت نإ لاق اذإ ام فالخب ) :م

 لعجيف) :م لجرلا لاؤس ىلع اًيناب همالك يف لعجي الف « كلذب هنيمي ديقتي الف هيلإ وعدملا ءادخلا ىلإ
 . اهيف ملكت يتلاةدايزلا ءاغلإ نع ازرتحم مالكلا يف :ش ( اًئدتبم

 ًأكوتأ ياصع يه لاق « ىسوم اي كنيميب كلت امو # : لاق ىلاعت هللا نأب كلذك سيل : ليق نإف

 لعج كلذ عمو « باوجلا ردق ىلع داز دقف « ٠۸( ةيآلا : هط) 4(. ..... ىلع اهب شهأو اهيلع

 لمعتسا الو « تافصلا نع لاؤسلاو تاذلا ىلع لاؤسلل لمعتسم ام ةملك انلق . اديس ال اًبيجم
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 ريغ وأ نويدم هل نوذأم دبع ةباد بكرف نالف ةباد بكري ال فلح نمو « اًئدتبم لعجيف باوجلا
 نِإو ‹ ثنحي ال قرغتسم نید هيلع ناک اذإ هنأ الإ ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ثنحي مل نويدم

 ام ثنحي ال نيد هيلع نکی مل وأ قرغتسم ريغ نیدلا ناک نإو « هدنع هيف یلوملل كلم ال هنال یون
 نم : مالسلا هيلع لاق . اعرش اذكو « افرع دبعلا ىلإ فاضي هنكل « ىلوملل هيف كلملا نأل « هوني مل

 ثيدحلا «... عئابلل وهف لام هلو ًادبع عاب»

 امهنيب عمجف ةفصلاو تاذلا نع عقو لاؤسلا نأ -مالسلا هيلع - ىسوم ىلع هتبثأ لاؤسلا زيح يف
 . لاح لک یلع اًبیجم نوکیل

 دنع ثنحي مل نويدم ريغ وأ نويدم هل نوذأم دبع ةباد بكرف نالف ةباد بكري ال فلح نمو ) :م
 يتأي يذلا ءانئتسالا لجأل اذه ريدقت نم دب الو « وني ملاذإ ينعي :ش ( -هللا همحر- ةضينح يبأ
 بكر ول ىتح « هلغبو هرامحو هسرف نالف ةباد نم دارملا نكلو « ةغل ضرألا ىلع بدي ام ةبادلا
 ال ناسحتسالا يفو . ةقيقح امهلوانتي ةبادلا مسا نأل ثنحي نأ سايقلاو ثنحي مل هتلغب وأ هريعب
 . ضرألا ىلع بدي ام لك يف مهمضل ادري مل هنآ انملعل ثنحي

 « ليخلا وهو بلاغلا يف باودلا نم بكري ام لوانتيف ٠ بوكرلا لعف ىلع هنيي دقع دفو
 : لحنلا) :ش ( اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو # ىلاعت هلوق ةديؤم ريمحلاو لاغبلا يف مهضلاو
 .ةيالا...... 4 مكل اهقلخ ماعنألاو # هلوقب لكألاب ماعنألا يفو اهيف بوكرلاب رمف « (۸ ةيآلا
 رقبلا نأ هلوانتي نيميلا نأ ىلع لدي ال كلذف تاقوألا ضعب يف بكري ناك نإو « رقبلاو ليفلاو
 ةرقبلا نالف ةباد بكرت ال لئاقلا لوق نم دحأ مهفي ال مث عضاوملا ضعب يف ًضيأ بكري سوماجل او

 اهدحو ليخلا ىون ولو « هيلع ديدشت هيفو همالك ةقيقح ىون ام هيلع عقيف كلذ عيمج يوني نأ الإ
 اميف ال ظفللا يف حصي هتينبو بكر ملا ال بوكرلا ظفل هظفل يف نأل « ةنايد الو ءاضق ال قدصي ال
 . صيصختلا هظفل

 اذإ ينعي « ثنحي مل هلوق دعب هانردق يذلا وهو « ظوفلمريغ ردقي نم راشأ :ش ( هنأ الا ) م

 الإ « وني مل اذإ نكي مل وأ نيد هيلع ناك ءاوس « نوذأملا دبعلا ةباد بوكرب ثنحي ال ينعي وني مل
 يأ « هلبق اب لصاو :ش ( یون نِإو ثنحي ال ) :م ءارلا رسکب :ش ( قرغتسم نيد هيلع ناک اذ ) :م هنا

 :م هبسك نيد قرغتسا يذلا دبعلا يف يأ :ش ( هيف ىلوملل كلم ال هنأل ) :م دبعلا بوكر ىون نإو
 . ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع)

 :م ٹنح هاون اذإف :ش ( هوني مل ام ثنحي ال نيد هيلع نکی مل وأ قرغتسم ريغ نیدلا ناک نِإو ) :م

 ةباد لاقي ثيح « فرعلا ثيح نم يأ :ش ( اًفرع دبعلا ىلإ فاضم هنكل « ىلوملل هيف كلملا نأل )

 ‹« عرشلا ثيح نم يأ :ش (اًعرش ) :مدبعلا ىلإ فاضي اذكو يأ :ش (اذكو ) :م نالف دبع

 عئابلل وهف لام هلو ادبع عاب نم ) :م ةَ يبنلا لاق يآ :ش ( مالسلا هيلع لاق ) :م هلوقب هيلع لدتسا
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 ذإ ‹ كلملا ةقيقح رابتعال وني مل نإو ثنحي :هللا همحر- دمحم لاقو . ةفاضإلا لالتخال هاون اذإ

 . امهدنع ديسلل هعوقو عني ال نيدلا

 هماقو : يكاكلا لاقو . ريغصلا عماجلا » يف مالسإلا رخف ركذ اذك : يزارتألا لاق :ش ( ثيدحلا

 . هعئابل وهف تاياورلا ضعب يفو . هالومل هل امف

 يضر- رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع مهلك ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه : تلق

 عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل هلامف لام هلو اًدبع عاب نم »ي هللا لوسر لاق : لاق - امهنع ىلاعت هللا

 ىلإ فاضي هنأل :ش ( ىلوملا ىلإ ةفاضإلا لتختف ) :م « عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل هرمشف ًالخن عاب نمو
 . ةينلاب الإ ةفاضإللا قلطم تحت لخدي الو اًضيأ دبعلا ىلإ فاضيو :ش ( ةينلا نم دب الف ) :م ىلومل ا

 نيد هيلع ناك وأ نيد هيلع نكي مل اذإ اميف يأ :ش ( اهلك هوجولا يف فسوي وبأ لاقو ) :م
 ىلوملا ىلإ ةرات ةبادلا ةفاضإ يأ :ش ( ةفاضإلا لالتخال هاون اذإ ثنحب ) :م قرغتسم ريغ وأ قرغتسم

 .انركذامك دبعلا ىلإ ةراتو

 ءال وأ نيد هيلع ناك ءاوس اهلك هوجولا يف يأ :ش ( ثنحي -هللا همحر- : دمحم لاقو ) :م

 نأ بجوف «هل كولم ةباد نأل « وني مل وأ ىون ءاوسو « نكي مل وأ اقرغتسم نيدلا ناك ءاوسو

 ( كلملا ةقيقح رابتعال) :م هلبق اب لصاو :ش ( وني مل نإو ) :م هالومل هدي يف امو دبعلا نأل « ثنحي

 دنع يأ :ش ( امهدنع ديسلل ) :م كلملا عوقو يأ :ش ( هعوقو عنمي ال نيدلا ذإ ) :م ىلوملل ينعي :ش

 ةباد بكر ولو « دمحأو - هللا امهمحر- ىعفاشلاو كلام : لاق لوقيو « دمحمو فسوي يبأ

 . فالخ ا اذه ىلع وهف دبع هلو يدبع تقتعأ : لاق ولو . اًعیمج مهلوق يف ٹنحب ال هبتاکم



 برشلاو لكألا يف نيميلا باب
 لكؤي ال ام ىلإ نيميلا فاضأ هنأل ؛اهرمث ىلع وهف ةلخنلا هذه نم لكأي ال فلح نمو : لاق

 هنع ازاجم حلصيف هل ببس هنأل « رمثلا وهو « هنم جرخي ام ىلإ فرصنيف

 ( برشلاو لكألا يف نيميلا باب ) :م

 « ناسنإلا ةجاح لوأ ركذ امل برشي ال وأ لكأي ال فلح اذإ ام مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 لاصيإ لكألا نأ لصألاو « برشلاو لكألا وهو ءاقبلا يف هيلإ جاتحي ام هدعب ركذ نكسملا وهو

 . غوضم ريغ وأ اعوضم اموشهم مشهلاو غضملا هيف ىتأتي امن هفوج ىلإ ءيش

 ةفرعم نع ةرابع قوذلاو غضملاو مشهلا هيف ىتأتي ال ام هفوج ىلإ ءيش لاصيإ برشلاو

 لحم ةلالدبو ‹ روفلا ني يف امك ملكتملا ةلاح ةلالدب كرتت ةقيقحلا نأ هنيع ةلاحإ ريغ نم ءيشلا

 . ةداعلا ةلالدبو ‹ هسفن يف ظفللا ةلالدبو « مالكلا

 لمع نع ةرابع قوذلاو قلحلاو هافشلا لمع نع ةرابع برشلاو لكألا : يسودنزلا ركذو

 ةاهللا لمع نع ةرابع صللاو هافشلا نود قلحلا لمع نع ةرابع عالتبالاو . قلحلا نود هافشلا

 . ةصاخ

  ثيللا يبأ ىواتف» يف ركذ نكل ثنحي ال هيف ام علتباف اًئيش لكأي ال فلح ول اذه ىلعف

 مل ءام علبيو هلفت يمريو غضمي لعجف اًنامر وأ اًبنع لكأي ال فلح ولو ‹«ثنحلا ىلع لدت ةلأسم

 . اًبرش الو ًالكأ ال اًصم یمسی اذه نأل « ثنحي

 قوعلمو غوضمو بورشمو لوكأم هجوأ ةعبرأ ناسنإلا فوج ىلإ لصي يذلا نأ لصاحلاو
 ال فلح ولو <« هافشلاو عبصألاب سحللاب هلوانتي ام وهو « قوعللا يقبو لوألا ةثالثلا تركذف

 . هيف درت اذإ ثنحي مل هبرشف نبللا اذه لكأي

 ناك اذإ امأ « ةيبرعلاب نيميلا ناك اذإ اذه : اولاق « ثنحي ال هلكأف هيف درثي ال فلح ولو

 . «ناخ يضاق ىواتف»و« زيجولا» يف اذك « ىوتفلا هيلعو « ثنحي برش وأ لكأف ةيسرافلاب

 يأ :ش ( اهرمث ىلع وهف ةلخنلا هذه نم لكأب ال فلح نمو ):م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دئاوفلا» يف ركذاهنمت ىلع عقياهل ةرمث ال تناك ول ىتح « ةثلثم ا ءاثلاب اهرمث ىلع نيميلا

 ىلإ نيميلا فاضأ هنأل ) :م ىون نإو ثنحي ال ةلخنلا نيع لكأ اذإ «ىجلاولولا ىواتف» ىف «ةيديمحلا

 عجري هنأل يفو هنم يف ريمضلا :ش ( هل ببس هنأل « رمثلا وهو هنم جرخي ام ىلإ فرصنيف لكؤي ال ام

 :م اهنم جرخي ال اًببس تناك امل ةلخنلا نأل « ةلخنلا نع ةرابع وهو لكؤي ام ىلإ هلوق ىفام ىلإ

 مسا قالطإ قيرطب اًراجم هنوكو « جرخب اميف اهيلإ عجري هنع يف ريمضلا :ش ( هنع ازاجم حلصيف)

 . ببسملا ىلع بسلا
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 ال فلح نإو خوبطملا سبدلاو لخلاو ذيبنلاب ثنحي ال ىتح ةديدج ةغيصب نيعتي ال نأ طرشلا نكل
 نم وأ بطرلا اذه نم لكأي ال فلح اذإ اذكو « ثنحي مل هلكأف اًبطر راصف رسبلا اذه نم لكأي

 ىلإ ةيعاد ةبوطرلاو ةروسبلا ةفص نأل .ثنحب ر ًازاربش نبللا راص وأ ارت بطرلا راصف نبللا اذه
 نيميلا

 ( ذيبنلاب ثنحي ال ىتح «ةديدج ةغيصب ) :م ةلخنلا رمث يأ :ش ( نيعتي ال نأ طرشلا نكل ) :م

 :م هنم لعفي يذلا لخلاب ثنحي ال اذكو يأ :ش ( لخلاو ) :م اهرمث نم لمعي يذلا ذيبنلاب يأ :ش

 . رمثب سيل ةروكذملا ءايشألا

 ديقاغإو ‹ ثنحي ال هريصع وأ بيبزلا نم لكأف بنعلا اذه نم لكأي ال فلح اذإ امك

 يف هركذ «هريغو بطرلا نم ريصيام ىلع سبدلا قلطأ اذإ امع ازارتحا خوبطملاب سبدلا

 . بطرلا ةراصع سبدلا : «لمجملا» ىفو «٠ةريخذلا»

 یزو نعو مرصس ور ٠ نم چرخ ام لع ھت یش رہا الہ نس لک ال شح نارا

 . ¢ ریکلا عیالبا» يف دمحم رکذپ مل كلذ نم لخ نم لکا واو  هرجصع ريصع يأ « هسبدو

 ام رم کای لع ناو تسب ا تلا رآ فلا ردو. كلك يكلاو

 راصف ) :م ةرسب ةدحاولاو رمت مث بطر مث رسب مث حلب مث لالح مث علط هلوأ رسبلا : يرهوجلا
 ام اهبلع هلاوزب لوزتو «مسالا كلذ ءاقبب ىقبي مساب قلعت اذإ نيميلا نأل :ش ( ثنحي مل هلكأف ابطر

 راصف نبللا اذه نم وأ بطرلا اذه نم لكأي ال فلح اذإ ) :م ثنحي ملاذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 ءايلا نوكسو ةمجعملا نيشلا رسكب ازاريش نبللا راص وأ يأ :ش ( ثنحي مل ازاريش نبللاو رمت بطرلا

 هءات جرختسا اذإ رثاخلا يأ « بئارلا نيللا وهو « ءار هرخآ يف فلألا اهدعب ءارلابو فورحلا رخآ

 . يزارتألا هلاق

 هركذي ملو «رثاخلا جذولافلاك [. . .]راص ىتح هدعب لاق هنأ الإ « هلثم يكاكلا لاقو

 ركذ يذلا رييغتلا اذهو «يبرعب سيلو يسراف هنأ «برغملا» بحاص مالك نم مهفيو « يرهوجلا

 دتو هيلع قلعيو اهسأر دقعيو ةقرخ يف لعجي « نبجلا وهو - سريق - نيولبلا ةغل يف هل لاقي

 ةيعاد) :م اًبطر اهنوك يهو ةبوطرلا وأ « رسب اهنوك يهو :ش ( ةبوطرلاو ةروسبلا ةفص نأل ) :م
 نيي ىلع تدقعنا اذإ نيميلا نأ اذه ىف ةدعاقلاو « هنم ذختي ام ىلإ فرصني الف :ش ( نيميلا ىلإ

 مسالا ةلزنم لزنتيف فصولا كلذل اًعبت نيميلا دقعنتف نيميلا ىلإ فصولا كلذ عدن اًفوصوم ناك
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 اذإ ام فالخب « هنم ذختي ام ىلإ نيميلا فرصني الف لوكأم نبللا نألو « هب ديقتيف اًنبل هنوك اذكو

 يهنم مالكلا عنمب ملسملا نارجه نأل٬ خاش ام دعب هملكف باشلا اذه وأ يبصلا اذه ملكي ال فلح

 راص ام دعب لكأف لمحلا اذه محل لكأي ال فلح ولو . عرشلا يف ايعاد يعادلا ربتسعي الف « هنع

 نع اعانتما رثكأ هنيع عنتمملا نإف « نيميلا ىلإ ةيعادب تسيل اذه يف رغصلا ةفص نأل « ثنح اًشبك

 فلح نمو . رسب سيل هنأل « ثنحي مل اًبطر لكأف رسب لكأي ال فلح نمو : لاق . شبكلا محل

 انذم لكأف رسب وأ اًبطر لكأي ال فلح وأ رسب وأ اًبطر لکأب ال

 . ةروكذملا ةروصلا يف ثنحي ال كلذلف

 لكأب ثنحي ال ىتح نيللاب ىأ :ش ( هب دیقتیف ) :م نیمیلا ىلإ عاد :ش ( اّنبل هنوک اذکو ) :م
 الف لوكأم نبللا نألو ) :م هباحصأ ضعب هيف فقوتو ثنحي - هللا همحر- : يعفاشلا لاقو هزارش

 هنع نيميلا هيلع دقع ام نأل « هزارشو هدبز لثم نيللا نم يأ :ش ( هنم ذختي ام ىلإ نيميلا فرصني

 ( فلح اذإ ام فالخب ) :م نبللا نم يآ « هنم ذختي ام ىلإ فرصني ملف لكوت

 هملكف ‹ باشلا اذه وأ يبصلا اذه ملكي ال ) :م فلح اذإ متركذ ام ىلعف لاقي امع باوج :ش

 اناكف «نونجلا نم ةبعش بابشلاو ةقفشلا ةنظم ابصلا نأل « ثنحي ال نأ يغبني :ش ( خاش ام دعب

 باجآأف . ثنحيال نأ بجاولا ناكف « ةخوخيشلا دنع الاز دقو « نيميلا ىلإ نييعاد نيفصو

 يبصلا ملكف يأ هملكف باشلا اذه وأ يبصلا اذه ملكي ال فلاحلا يأ فلح اذإ ام فالخب هلوقب

 . ثنح اخيش راص ام دعب باشلا وأ

 ملو انريغص محري مل نم » : ب يبنلا لاق :ش ( هنع يهنم مالكلا عنمب ملسملا نارجه نأل ) :م

 الف ) :م نارجهلا مظعأ نم ريبكلل ريقوتلا كرتو ريغصلاب ةمحرلا كرتو < « انم سيلف انریبک رقوی

 ةداع روجهملاك اعرش روجهملا نأل :ش ( عرشلا يف اًيعاد ) :م نيميلا اذه ىلإ ينعي :ش ( يعادلا ربتعي

 ىلع ضرتعاو . هنيمي يف ثنحيف «ةخوخيشلا ةلاح ةدوجوم ىهو تاذلا ىلع نيميلا تدقعناف

 هللاو لاق ول امك هيلع اًقولحم عقي مارحلا نكل « مارح ملسملا نارجه نأ انملس نأب بتكلا ليلد

 ناك اذإ اميف عرشلا نارجه كرتي نأ زوجي ةقيقحلا يف مالكلا نأب : بيجأو . اًرمخ رمخلا نبرشيل

 ضحللا مارحلا ىلع نيميلا دقعني نأ امأو . حالصلا ىلع ملسملا نم ًالالح زاجملل ًالمتحم مالكلا

 يف رغصلا ةفص نأل « ثنح اشبك راص ام دعب لكأف ) :م نالمح عمحجلاو « ىلوألا ةنسلا يف ةينأضلا

 (شبكلا محل نع اًعانتما رثكأ ) :م لمحلا نيع يأ :ش ( هنيع عنتمملا نإف ‹ نيميلا ىلإ ةيعادب تسيل اذه

 . لمحلا محلب نيميلا ديقي ملف :ش

 رسبب سيل هنأل « ثنحي مل اًبطر لكأف رسب لكأي ال فلح نمو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ام وهو «نونلا رسكب :ش ( اًبنذم لكأف رسب وأ اًبطر لكأي ال فلح وأ رسب وآ اًبطر لکای ال فلح نمو
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 يف الو بنذملا رسبلاب ينعي بطرلا يف ثنحبي ال : الاقو . هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ثنح

 امك راصف « رسب ىمسي بنذملا رسبلاو « ابطر ىمسي بنذملا بطرلا نأل < بنذملا بطرلاب رسبلا
 بنذملا رسبلاو « رسب ليلق هبنذ ىف نوكي ام بنذملا بطرلا نأ هلو « ءارشلا ىلع نيميلا ناك اذإ
  ءارشلا فالخب لكألا يف دوصقم دحاو لكو « بطرلاو رسبلا لكأ هلكأ نوكيف « هسكع ىلع

 . ريثكلا هيف ليلقلا عبتيف ةلمحلا فداصي هنأل

 نم بطرلا نم ءيش هيفو رسب هتماع يذلا وه بنذملا رسبلا هريسفتو « هبنذ لبق نم باطرإلا أدبي
 يف ركذو . هدحو ةفينح ابأ فصلا ركذ :ش ( - هنع هللا يضر- ةفينح يبآ دنع ثنح ) :م هبنذ لبق

 ثنحي هنأ يف ةفينح يبأ عم دمحم لوق «نيعماجلا حورشالو «رارسألا»و« طوسبملا»و «حاضيإلا»

 ةربتعملا خسنلاو « «ةيادهلا» يف ركذ اذكه :«يفاكلا» يفو . هتحصب ملعأ هللاو «ةياهنلا» يفو
 . دمحأو - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « ةفينح يبأ عم هنأب دهشت

 باحصأ نم يلع وبأو يرخطصإللا لاق هبو < : دمحمو فسوي وبأ :ش (الاقو ) :م
 ( بنذملا بطرلاب رسبلا يف الو « بنذملا رسبلاب ينعي « بطرلا يف ثنحي ال ) :م -هللا همحر- يعفاشلا
 ءاًبطر ىمسي بنذملا بطرلا نأل ) :م اًبنذم اًبطر لكأف ارسب لكأي ال هلوق يف ثنحي الو يأ :ش
 اًبطر يرتشي ال فلح ول ينعي :ش ( ءارشلا ىلع نيميلا ناك اذإ امك راصف « رسب ىمسي بنذملا رسبلاو

 . ثنحی ال اًبنذم رسب یرتشاف

 رسبلاو رسب ليلق هبنذ يف نوكي ام بنذملا بطرلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 دحاو لك لكأ يأ :ش ( هلكأ نوكيف ) :م بطر ليلق هبنذ يف نوكي ام وهو :ش ( هسكع ىلع بنذملا

 ناك نإو « نيتروصلا يف ثنحيف :ش ( بطرلاو رسبلا لكأ ) :م بنذملا رسبلاو بنذم لا بطرلا نم
 هلوقب فنصملا للعو « قافتالاب ثنح هلكأف هزيم ول هنأ ىرت الأ . بولغم رخآلاو اًبلاغ امهدحأ
 ءزج لكو « عالتبالاو غضملا وهو « نسح لعف لكألا نأل :ش ( لكألا يف دوصقم دحاو لكو ) :م
 :م ثنحيف فلاحلا نم بطرلاو رسبلا لكأ ققحتف اًنيشف اًئيش لكأب اغنإ هنأل ٠ لكألاب دوصقم

 فداصي ) :م نيميلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ءارشلاب دوصقم ريغ ءزج لك نأل :ش ( ءارشلا فالخب)
 اًعبت نوكي بولغملا نأل :ش ( ريثكلا هيف ليلقلا عبتيف ) :م ةلمحجملا ىلإ فاضي ينعي :ش (ةلمجلا
 .بلاغلل

 الو ثنحي ال نبللا بلغ ءام هيف بصف نبللا اذه برشي ال فلح اذإ لكشي : تلق نإف
 .ةدايزو هيلع فولحملا برش

 ىرت ال اذهلو اهبتشم ريصيف ءاملا ءازجأ عيمج يف عستي هيف ءاملا بابصناب نبللا نإ : تلق
 . لوانتلا نامز اًمئاق ناکو هناکم یری هنأال هيف نحن ام فالخب هناکم

 :اكلهتسم ريصي كلذ دنعو « عالتبالاو غضمل اب الإ ثنحي ال ثنحلا نكلو « ىلب : تلق نإف
۱14 



 فداصي ءارشلا نأل ؛ ثنحي ال بطر اهيف رسب ةسابك ىرتشاف ءاًبطر يرتشب ال فلح ولو

 ء اًيشف اًئيش هفداصي لكألا نأل ؛ ثنحي لكألا ىلع نيميلا تناك ول و . عبات بولغملاو ءةلمجل ا

 اهيف ةطنح ىرتشاف هلكأي ال وأ اريعش يرتشي ال فلح اذإ امك راصو « ادوصقم امهنم لك ناكف

 لكأف اًمحل لكأي ال فلح ولو : لاق «انلق امل ءارشلا نود لكألا يف ثنحب اهلكأو ريعش تابح

 نآرقلا يف اًمحل ىمسي هنأل ثنحب نأ سايقلاو « ثنحب ال كمسلا محل

 نإو « ثنحي ةبح لكأ نإ ةطنح تابح هيف ًريعش لكأف ةطنح لكأي ال فلح ول ام ةلزنمب اذه راصو
 . ةكلهتسم ريصت كاذ ذإ اهنأل « ثنحي ال لكألا يف نيعونلا نم تابحلا نيب عمج

 معط نم ثنحي ال كاذ ذإ هنأل نيبأو رهظأ ريظنلا نم تركذاميف كالهتسالا ينعي : تلق

 نمايش هقلح يف دجي هنأل « اًذم اًبطر وأ اًتذم لكأ اذإام فالخب «هقلح يف اًتيش ةطنحلا

 . بطرلا ةوالحو رسبلا ةصوحخ

 ىرتشاف اًبطر يرتشي ال فلح ولو ) :م : لاق ةظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو : دمحم يأ : لاق

 ةسابكلا ةموع وهو فذقلا دوعل لاقو . اًضيأ اتفلاو وتفلا وهو فاكلا رسكب :ش ( رسب ةسابك

 بطر ) :م ةسابكلا يف يأ :ش ( اهيف ) :م فنصملا بيرغ يف ديبع وبأ ركذ اذك « ناهألاو نوجرعلا

 ةلأسملل نايبلاك ةلأسملا هذهو « بلاغلل :ش ( عبات بولغم او « ةلمحلا فداصي ءارشلا نأل « ثنحي ال

 . رهاظ وهو « ةمدقتملا

 اهيف رب ةسابك نم هلكأف اًبطر لكأي ال فلح نأب :ش ( ثنحي لكألا ىلع نيميلا تناك ولو ) :م
 (امهنم دحاو لك ناكف « اًتيشف اًنيش ) :م بطرلا فداصي يأ :ش ( هفداصي لكألا نأل ) :م ثنحي بطر

 :ش ( هلکأب ال وأ اًریعش يرتشي ال فلح اذإ امك همكح راصف « ادوصقم ) :م رسبلاو بطرلا نم يأ :ش

 ( ءارشلا نود لكألا يف ثنحي اهلكأف ريعش تابح اهيف ةطنح ىرتشاف ) :م ًريعش لكأي ال فلح ول يأ
 اًئيش هفداصي لكألاو « ةلمجلا فداصي ءارشلا نأ وهو :ش ( انلق ام ) :م ءارشلا يف ثنحي ال يأ :ش

 ع

 الو ‹ فرعلل رمألا يف بكرت ةقيقحلا نأل « اهلك هوجولا يف ثنحي ربلا ىلع نيميلا دقع ولو

 سمف اًناتك وأ اًتطق سمي ال فلح ول هنأب « ناتكلاو نطقلا فالخب « ةقيقحلا ربتعتف « ربلل فرع

 . امهيف ثنحي ال ناتك وأ نطق نم ذختا اًبوث

 ال كمسلا محل لكأف اًمحل لكأي ال فلح ولو ) :م:«ريغصلا عماجل ا١ يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 كلام لوق وهو :ش ( ثنحي نأ سايقلاو ):م دمحأو يعفاشلا بهذم رهاظ وهو :ش ( ثنحي

 : ىلاعت هللا لاق :ش ( نآرقلا يف اًمحل ىمسي هنأل ) :م يعفاشلا باحصآ ضعب ةياور يف دمحأو

 يف لاقو . لعفلاب كمسلا محل هنم دارملاو « ١١( ةيآلا: رطاف ) € اًيرط اًمحل نولكأت لك نموإل

 . ثنحي : لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو «يواحطلا حرش»
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 ء ءاملا يف هنوكسل هيف مد الو . مدلا نم هأشنم محللا نأل ؛ ةيزاجم ةيمستلا نأ ناسحتسالا هجو

 دقعي دق نيميلاو « مارح هنأ الإ « يقيقح محل هنأل « ثنحي ناسنإ محل وأ ريزنخ محل لكأ نإو

 مارحلا نم عنملل

 ءاملا نكسيال يومدلاذإ « مدلا نم أشني ال كمسلا محلو :ش ( مدلا نم هأشنم محللا نأل ) :م زاجملا

 ولاذهلو « نآرقلا ظافلأ ىلع ال فرعلا ىلع نايألا ىنبمو « ظافلألا ةلالدب هقلطم نع حابي الو
 فرعلاو « ةباد « نآرقلا يف هامس نإو « عامجإلاب ثنحي ال ارفاك بكرف ةباد بكري ال فلح
 زئنيحف يوني نأ الإ« تاحابملا يف موحللا لامعتسا لمعتسم الو اًمحل هعئاب ىمسي ال هنأل « انعم

 . هيلع دیدشت هيف هجو نم محل هنال « ربتعی

 ىلاعت هللا لاق ناك نإو « ثنحيال لبجلا ىلع سلجف دتولا ىلع سلجي ال فلح ولو
 ( ءاملا يف هنوكسل هيف مد الو ) :م مدلا نم هأشنم محللا نأل « (۷ ةيآلا : ًابنلا) ه اداتوآ لابحلاو#

 . امهعبط يف ةافانم ءاملاو مدلا نيب نأل :ش

 . كلذك سيل كمسلا مدو « دوسا سمش اذإ مدلا نأل . فيعض مد : تلق

 كلام لاق هبو :ش (ثنحي ) :م ناسنإ محل وأ يآ :ش ( ناسنإ وأ ريزنخ محل لكآ نإو ) :م
 عنملل دقعني دق نيميلاو « مارح هنأ الإ « يقيقح محل هنآل ) :م لوق يف -هللا همحر- يعفاشلاو دمحأو

 رمخلا برشف اًبارش برشي ال فلح ول هنأ یرت الآ « نیمیلا داقعنا عنمي ال مارحلاو :ش ( مارحلا نم

 محل لكأو ضحم مارح وهاب اهبوجو طاني الف ةدابعلا ىنعم اهيف ةرافكلا نأب ضرتعاو

 . هبوجو قلعتي فيكف « ضحم مارح ناسنإلاو ريزنخلا

 نوكو « تدجو دقو ثنحلاب تضقن نيي دعب بجت ةرافكلا نأل « ةطلاغم هذه نأب : بيجأو
 . - هللا همحر- لمكألا هركذ يذلا اذه « كلذ يف هل لخدم ال مارح وأ حابم رمأب ثنحلا

 ماهوأ قبس الو فرعلا ىلع نايألا ىنبم نأ اذه لبق تبث دق : تلق نإف : يزارتألا لاقو
 . ثنحي ال نأ ىغبنيف « ناسنإلاو ريزنخلا محل هنأ محللا ظفل نم سانلا

 محل فالخب « قالطإلا ىلع اًمحل هامس ناسنإلا وأ ريزنخلا محل ىلإ رظني ول رظانلا نأ : تلق
 ةرافكلا لاقيالو : يكاكلا لاقو . قرفلا رهظف « قالطإلا ىلعاَمحل ىمسيال هنإف .كمسلا
 يف ال ببسلا يف ىعاري ةمرحلاو لحلا لوقن انأل «٠ ضحللا مارحلاب بجي فيكف « ةدابعلا ىنعم اهيف
 نوكيل ثنحلا لبق ريفكتلا هب زوجي ال انإو ٠ ثنحلا ال نيميلا ةرافكلا بوجو ببسو ٠ طرشلا
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 ليقو ‹ محللا لامعتسا لمعتسيو مدلا نم هوغ ن إف ةقيقح محل هنأل ؛ اًشرك وأ ادبك لكأ اذإ اذكو

 . رظحلاو ةحابإلاب اًقوصوم نيميلا

 لاق هبو ‹ ثنحي ال هجو يف يعفاشلا لاقو . ليق اذك « مارح ثنحلاو « حابم نيميلا لصأو

 ثنحي الف « انباحصأ نم يباتعلا دهازلا هلاق اذهو « ةداعلا ىلع عقي نيميلا نأل « يكلاملا بهش

 . «يفاكلا »يف هركذ « ىوتفلا هيلعو

 « يمدآلاو ريزنخلا محل يف : ريغصلا عماجلا حرش يف يقانغسلا مامإلا لاق : يزارتألا لاقو

 فرعلا ىلع نايألا ىنبمو « فراعتب سيل هلكأ نأل ثنحي ال نأ يغبني اًملسم ناكاذإ فلاحلا ليق

 . حيحصلا وهو : لاق مث

 :م اًمحل لكأي ال فلح اذإ اميف :ش ( اًشرک وأ اًدبک لکا اذإ ) :م ٹنحی اذکو يآ :ش (اذکو ) :م

 نإف) :م ىفخي ال رظن هيفو « ةقيقح محل شركلاو دبكلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( ةقيقح محل هنأل)
 لاقامنإ « هللا هان ومنيامن ردصم وهو «ةحوتغفملا واولا ديدشتو ميملاو نونلا مضب :ش ( هومن

 « واولاب هعمسأ مل : يئاسكلا لاقو . اون ومنياولاق ابرو اغامني هريغو لاما امن :يرهوجلا

 . اًضيأ رظن هيفو :ش ( محللا لامعتسا لمعتسيو مدلا نم ) :م ىمسو ومني نم ةديبع وبأ ىكحو

 يف : لاق . احيحص اذه نوكي نأ يغبني :ش ( اًمحل دعي ال هنأل « ثنحب ال انفرع يف ليقو ) :م

 ةفوكلا لهأ فرع يف اذه « ثنحي لاحطلاو دبكلاك نوطبلا نم اًنيش لكأولو «ىواتفلا ةصالحخ»

 . ثنحي ال انفرع يفو

 لامعتسا لمعتسي الو اًمحل دعيال هنأل « ثنحي ال انفرع يف : « طيحملا» بحاص لاق اذكو

 . موحللا

 يف نالمعتسي الو اًمحل شوركلا عايبل الو اًمحل دوبكلا عايبل لاقي الف « رهاظ اذه : تلق
 دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ثنحي ليق يتلا محللا لكأ ول «طيحملا» يفو . محللا عضوم خابطلا

 . كلام لاق هبو « ثنحيال ليقو

 يف دمحأو حصألا يف -هللا همحر- : يعفاشلا لاق هبو « ثنحي عراكألاو سأرلا لكأ ولو

 دالي لاق اذهلو « هجو يف -هللا همحر- : يعفاشلا لاق هبو « اندنع ثنحي بلقلا لكأيو « ةياور

 . محللا نم ةعطقلا ةغضملاو « ةغضم دسحلا يف نإ »

 نيميلا يف ىون اذإ الإ ثنحي ال ةيلإلاو محشلا لكأبو ثنحي ال حصألا يف : يعفاشلا لاقو

 لاق هبو « ثنحي رهظلا محش لكأبو دمحأو حصألا يف - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « محللاب

 هللا لاق « رخآ مساب فرعي هنأل دمحأ لاق هبو « ثنحی ال هجو يف كلامو حصأللا يف يعفاشلا

V۲ 



 - ةفينح يبأ دنع نطبلا محش يف الإ ثنحبي مل ًامحش يرتشي ال وأ لكأي ال فلح ولو : لاق

 ‹ هيف محشلا ةيصاخ دوجول نيمسلا محللا وهو اًضيأ رهظلا محش يف ثنحب : الاقو هللا همحر

 لسصحيو هلامعتسا لمعتسيو « مدلا نم ًأشني هنأ ىرت الأ ء ةقيقح محل هنأ هلو . رانلاب بوذلا وهو

 عيب ىلع نيميلا يف هعيبب ثنحي الو « محللا لكأ ىلع نيميلا يف هلكأب ثنحي اذهلو . هتوق هب
 محشلا

 ١٤١(. ةيآلا : ماعنألا ) € امهروهظ تلمح ام الإ امهموحش مهيلع انمرح * ىلاعت

 مل امحش يرتشي ال وأ لكأي ال فلح ولو ) :م: ريغصلا عماجلا يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 يذلا وهو محش لك لكأ ول ىتح :ش ( -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع نطبلا محش يف الإ ثنحي
 . حيحصلا وهو « هدنع ثنحي مل محل هطلاخ

 يبأ لوقبو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق لثم دمحم لوق - هللا همحر- : يواحطلا لاقو
 . كلامو حصألا يف -هللا همحر- : يعفاشلا لاق ةفينح

 (نيمسلا محللا وهو ءاضيأ رهظلا محش يف ثنحي ) :م دمحمو فسوي وبآ يأ :ش (الاقو ) :م

 وهو « هيف محشلا ةيصاخ دوجول ) :م ةياور يف دحاو هجو يف - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش
 ىلاعت هنأ یرت الآ « ‹ نطبلا محشك ناكو « نطبلا محش د هل حلصي ال حلصیو : :ش ( رانلاب بوذلا

 ربخ نم نوكي نأ ىنثتسملا نأ لصألاو 4 امهروهظ تلمح ام الإ  هلوقب رهظلا محش ىنثتسا

 اشني هنأ ىرت الأ « ةقيقح محل ) :م رهظلا محش يأ :ش ( هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 هب لصحيو ) :م ايالعلا اهلصت اًداختا ةيفاحلا يف محللا لامعتسا :ش ( هلامعتسا لمعتسيو مدلا نم
 ء اًقلطم اًمحش نكي ملف محللا ةقرم ىمسي هقرمو محللا ةوق رهظلا محشب لصحيو يأ :ش (هتوق
 الو محللا لكأ ىلع نيميلا يف) :م رهظلا محش لكأب يأ :ش ( هلکأب ثنحی اذهلو ) :م هلکآ ثنحی الف
 ركذ مارشلا ىلع هتيم دفع ىتم * ةعيرسشا جات لاق :ش ( محشلا عیب ىلع نیمبلا يف هميبب ثنحب

 وني ملاذإ اميف فالخلاو « قافتالاب رهظلا محشش د ءارشب ثنحی ال هنآأل يسخرسلا ةمئألا سمش

 « ةمبرأ موحشلا تراصف ٠: يفاكلا» يشو . ةفبنح يبأ لوق حيحصلاو : ؛ةريخألا» يفو

 محش يفو . نطبلا محشو « ءاعمألا ةلظ ىلع محشو « مظعلاب طلتخم محشو « رهظلا محش

 ثنحي مل ءارشلا ىلع هنيي تناك ولو . فالتحخالا ىلع ةثاللاو « قافتالاب ثنحي نطبلا

 . اًضيأ فالخلا ىلع وه ليقو . قافتالاب

 محللا يف فالخلا لحم ليق « فالخلا لحم يف خياشملا فلتخا : «ناخ يضاق عماج» يفو

 نيمسلا محللا يف فالخلا ناك نإف « لخاد نم لصتملا محشلا يف ليقو . رهظلا ىلع نيمسلا

 لاقو . رهظأامهنم لكف رهظلاب لصتملا محللا يف فالخلا ناك نإو « رهظأ ةفينح يبأ مالكف
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 ال فلح ولو . لاحب رهظلا محش ىلع عقب ال ةيسرافلاب - هيب - مسا امأف « ةيبرعلاب اذه ليقو
 ال ىتح ثلاث عون هنأل ‹ ثنحي مل اهلكأ وأ ةيلإ ىرتشاف اًمحش وأ « محل لكأي ال وأ يرتشي

 اهمضقي ىتح ثنحي مل ةطنحلا هذه نم لكأي ال فلح نمو . موحشلاو موحللا لامعتسا لمعتسي

 اًضيأ ثنح اهزبخ نم لكأ نإ الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ثنحي مل اهزبخ نم لكأ ولو

 . رهظأ امهالكف ءرهظلاب لصتملا محللا يف فالخلا ناك نإو « رهظأ ةفينح وبأ مامإلا

 عطقنمف ءانثتسالا امآ « اعيمج مهلوق يف رهظلا محشب ثنحي ال : يسخرسلا مامإلا لاقو

 . 4 مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا و # هلوقب اياوحلا ءانشتسا ليلدب

 . اياوحلا هتلمح ام دارملا : ليق ولو

 لصألا فالخ ناك نإو « ءانشتسالا يف عاطقنالاو « لصألا فالخ وهو رابخإ كاذ : انلق

 اذك « محش مظعلا خم نأب لقي مل ادحأ نأل ( مظعب طلتخ ام و # هلوق وهو « لیلدلاب تبث هنکل

 . - هللا همحر - «يسخرسلا عماج» يف

 اذه «طيحملا» يف لاقو . ةيبرعلاب هلاق اذإ فالتخالا اذه يأ :ش ( ةيبرعلاب اذه ليقو ) :م

 فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةيسرافلا ءابلا رسكب :ش (-هيب - مسا امأف ) :م مهفرع يف فالتخالا

 ًالصأ ينعي :ش ( لاحب رهظلا محش ىلع عقيال ) :م ةيسرافلا ةغللاب يأ :ش ( ةيسرافلاب) :م ءاهلاو

 . اعيمج ةيلإلاو نطبلاو رهظلا محش ىلع عقي نأ يغبني ًالكأ لكأي ال فلح اذإو « فرعلا مدعل

 . حيحصب سيلو يفنملا نم اذه لعج خسنلا ضعب يفو

 يأ :ش ( هنأل ثنحي مل اهلكأو ةيلإ ىرتشاف اًمحش وأ اًمحل لكأي ال وأ يرتشي ال فلح ولو ) :م

 موحللا لامعتسا لمعتسي ال ىتح ثلاث عون ) :م روكذملا ليوأت ىلع ريمضلاو ربد ةيلإلا نأل

 وهو : هباحصأ ضعب لاقو . - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو :ش (موحشلاو

 محل لكأف . ةاش محل لكأي ال فلح ولو « دمحأ لاق هبو « محللا ال محشلا نيميب ثنحيف محش

 فلح . ىوتفلا هيلعو « اًيورق وأ اًيرصم فلاحلا ناك ءاوس « ثنحي ال هنأ ثيللا وبأ ركذو

 . ثنحي مل سوماج محل لكأف ةرقب محل لكأي ال

 فارطأب لكألا مضقلا :ش ( اهمضقي ىتح ثنحي مل ةطنحلا هذه نم لكأي ال فلح نمو ) :م

 نم اذكو « ةفينح يبأ دنع ثنحي مل اهقيوسو اهزبخ نم لكأف هل ةين الو «يفاكلا» يفو . نانسألا

 يأ :ش ( اهزبخ نم لكأ ولو ):م كلامو - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « اهمضقي ىتح اهقيقد

 يبأ دنع ) :م ثنحلا مدع يأ :ش (اذهو « ثنحي مل) :م اهيلع فلح يتلا ةطنحلا هذه زبخ نم

 ثنح اهزبخ نم لكآ نإ ) :م دمحمو فسوي يبأ يأ :ش ( الاقو ) :م :ش ( - هللا همحر - ةفينح
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 ىلقتو ىلغت اهنإف ةلمعتسم ةقيقح هل نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو ءاًفرع هنم موهفم هنأل

 ثنحي اهمضق ولو « هدنع لصألا وه ام ىلع فراعتملا زاجملا ىلع ةيضاق يهو « اًمضق لكؤتو
 ةراشإلا هيلإو « نالف راد يف همدق عضي ال فلح اذإ امك « زاجلا مومعل حيحصلا وهو امهدنع

 نأل « ثنح هزبخ نم لكأف قيقدلا اذه نم لكأي ال فلح ولو لاق . اًضيأ ثنح زبضلا يف هلوقب

 موهفم زبخلا لكأ نأل يأ :ش ( ارع هنم موهقم هنأل ) :م ةياور يف كلامو دمحأ لاق هبو :ش (اضيأ

 ثنحي اهمضق ولو . ةفينح يبأ دنع ثنحي الو « دمحم دنع ثنحي اهقيوس لكأيو فرعلا يف هنم

 ريغ ةطنح ىلع هنييي دقع ول هنأل « ةنيعملا ةطنحلا يف ةلأسملا عضو امنإو « دمحأ دنع الإ لكلا دنع

 فالخلا اذه مث . لصألا نايآ يف مالسإلا خيش هركذ « امهباوجك هباوج نوكي نأ يغبني ةنيعم

 و «طوسبملا» يف هركذ « قافتالاب ىون ام ىلع هتميق ىوناذإ امأف « ةين هل نكي ملاذإاميف

 . (ةريخذلا

 ةقيناح ) :م ةطنحلا هذه نم لكأي ال هلوقل يأ :ش ( هل نأ - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 نیغلاب :ش ( یلغت ) :م ةطنحلا نف يأ :ش ( اهنإف ) :م هلوقب اهحضوأو « سانلا نيب :ش ( ةلمعتسم

 الغو تيلغ لاقي الو « اتايلغ ىلغت ردقلا تيلغ لاقي « نايلغلا نم لوهجملا ةغيص ىلع ةمجعلا

 . الغ رعشلا هيلعو « دحلا هيف زواج يأ « اولغ ولي رمألا يف

 تياق لاقي « يلقلا نم فراعلاب اًضيآ لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( امضق لكؤتو ىلقتو ) :م

 :ش ( ةيضاق يهو ) :م دملاو ديدشتلاب الق لجرلاو « ةخل وهف تولقو « يلقم وهف محللاو قيوسلا

 ( هدنع لصألا وه ام ىلع ) :م سانلا نيب :ش ( فراعتملا زاجملا ىلع ) :م ةمكاح ةلمعتسملا ةقيقحلا يأ

 فراعتم زاجمل ةلمعتسم ةقيقح هل ناك اذإ مالكلا نأ ةلأسملا يف لصألاو . ةفينح يبأ دنع يأ :ش

 . زاجملا مدعب لمعلا امهدنعو « ىلوأ ةلمعتسملا ةقيقحلاب لمعلا ةفينح يبأ دنعف

 ءامهنع ىرخأ ةياور نع هب زرتحا :ش (حيحصلا وهو ءامهدنع ثنحي اهمضق ولو) :م

 «عماجلا» ةياور ينو .امهدنع ثنحب هنا حصألاو ‹ثنحي ال ةطنحلا نيع لکآ ادإ هن يهو

 .هعماج» يف ناخ يضاقو «هطوسبم» يف ةمئالا سمش اهحجرو

 لكأي ال فلح «ةريخذلا» يفو .ثنحلا مدع «ةيرهضلا دئاوفلا» و «ةريخذلا» يف حجرو

 لمعلا نأ رم دقو :ش (زاجلا مومعل) :م ثنحي ال اهنم جرخ ام لكأو اهعرزف ةطنحلا هذه نم
 وأ ًايفاح اهلخد اذإ ثنحي :ش (نالف راد يف همدق عضي ال فلح اذإ امك) :م : :امهدنع ىلوأ هب

 : ش (ًاضيأ ثنح زبخلا يف هلوقب) :م ةراشإلا زاجملا مومع ىلإو يأ :ش (ةراشإلا هيلإو) :م ًابكار

 .ًافرع هنم موهفم هنأل
 نأل ‹ ثنح هزبخ نم لكأف قيقدلا اذه نم لكأب ال فلح ولو ) :م : يرودقلا يأ !سش ( لاق ) :م
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 زاجملا نيعتل حيحصلا وه ثنحي ال وه امك هفتسا ولو « هنم ذختي ام ىلإ فرصناف لوكأم ريغ هنيع

 ةطنحلا زبخ كلذو « اربخ هلكأ رصملا لهأ داتعي ام ىلع هنيميف اربخ لكأي ال فلحولو . ادارم

 ىمسي ال هنأل ‹ ثنحي ال فئاطقلا زبخ نم لكأ ولو « نادلبلا بلاغ ىف داتعملا وه هنأل « ريعشلاو

 هنأل « ثنحي مل قارعلاب زرألا زبخ لكأ اذإ اذكو . همالك لمتحم هنأل « هاون اذإ الإ « اًقلطم اربخ

 . ثنحب كلذ مهماعط ةدلب يف وأ ناتسربطب ناك ول ىتح « مهدنع داتعم ريغ

 لكأ اذإ اذكو « زبخل ا وهو :ش ( هنم ذختي ام ىلإ فرصناف لوكأم ريغ ) :م قيقدلا نيع ىأ :ش ( هنيع

 .« عطقألا حرش» يف دمحأو كلام لاق هبو « اريصع

 هفتسا ولو) :م ثنح هفتسا نإو « ثنحي مل هزبخ نم لكأ نإ - هللا همحر - : يعفاشلا لاق

 افس : يكاكلا لاقو : يزارتألا لاق . همحق اذإ اًفافسإ افتساو هفس ءاؤدلا هفس نم :ش ( وه امك

 . نوجعم ريغ ذخؤي ءاود لك وهو « نيسلا حتفب فوفسلا

 لاق هبو :ش ( ثنحی ي ال ) م عضم ر ريغ نم لكؤيو فكلا ىلع عضوي ءاود فوفسل :٠ ليقو

 . يعفاشلا لاق هبو « ثنحي هنأ انخياشم ضعب لوق نع اًزارتحا :ش ( حيحصلا وه ):م : دمحأ

 . دارملا ثيح نم :ش ( دارم زاجملا نيعتل ) :م ةقيقح هذه نأل « هتين ريغب قيقدلا نيعب ثنحي ال هنأ

 ةطنحلا زبخ كلذو ءازبخ هلكأ رصملا لهأ داتعي ام ىلع هنيميف ًاربخ لكأي ال فلح ولو ) م

 قرفي ملو « ناك زبخ يأب ثنحي : يعفاشلا لاقو :ش ( نادلبلا بلاغ يف داتعملا وه هنأل «ريعشلاو

 : بهذملا وه «زيجولا حرش يفو . ةقيقحلا رابتعال كلام لاق هبو < سنجو سنج نیب

 كلذ فلاخي قاشوطب الإ زرألازبخب ثنحي ملو « زيجولا» يف ركذامو : يكاكلا لاقو

 . - هللا همحر - نيمرحلا مامإ هيف [. . . .]

 لمتحم هنأل هاون اذإ الإ اًقلطم ازبخ ىمسب ال هنأل « ثنحي ال فئاطقلا زبخ نم لك ولو ) :م

 فئاطقلا هنمو « فئاطق عمحجلاو ‹ لمخم راثد ةفيطقلا لاق نأ دعب لاق ذئنيح ثنحيف :ش ( همالك

 . لكؤت يتلا

 داتعم ريغ هنأل « ثنحي مل قارعلاب زرألا زبخ لكأ اذإ ) :م مكحلا كلذكو يأ :ش ( اذكو ) :م

 لينلا يفص ىلع رصم دالب لشم ةلجد يفص ىلع قارعلاو « قارعلا لهأ دنع يأ :ش ( مهدنع

 يأ :ش ( ةدلب يف وأ ناتسربطب ) :م فلاحلا يأ :ش ( ناک ول یتح ) :م نيرهش ةفاسم وحن امهرودو

 : يزارتألا لاقو :ش ( ثنحي ) :م زرألا زبخ يأ :ش ( كلذ مهماعط ) :م ناتسربط دالب نم ةدلبب

 لاق اذكه لاق مث « سافلاب نوبراحي اهلهأ نأل « ناتسربط نم برعم اهلامعأو ديأ مسا ناتسربط

 . رظن هيف انلو . مهضعب
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 دنع يوشملا محللا هب داري هنأل ؛ رزجلاو ناجنذابلا نود محللا ىلع وهف ءاوشلا لكأي ال فلح ولو

 وهف خيبطلا لكأي ال فلح نإو « ةقيقحلا ناكمل هريغ وأ ضيب نم ىوشي ام يوني نأ الإ  قالطإلا

 ناتسربط نأو « دالبلا ءامسأ نم ريغيام باب ىف «باتكلا بدأ» بتك ىف یفسنلا لاق

 ناتسربطو : يكاكلا لاقو . ةرجش عطق ىتح هيلإ لصوي مل هنأك « سافلاب هذخأ هانعم ةيسرافلاب

 ناتسربط ليقو . برعم سانلا ىنعم اهب نوبراحياوناك اهلهأ نل « ناسرس اهدالبو ديأ

 . يربط اهيلإ ةبسنلاو

 «رتلاب نوبراجي اوناك اهلهأ نأل ناتسربط اهلصأو «ءاهد لهأ يهو :لمكألا لاقو
 .ناتسربط ىلإ هوبرعف «سافلا وهو

 تيمسو « نالمك يقرش يهو « ةيقارعلا ميلاقألا نم ميلقإ مسا اهلصأ نأل ناتسربط : تلق

 اهيف بهذي ال اهراجشأ كابتشا ةرثك نمو « ةجافلا ناتساو « سافلا ةيسرافلاب ربط نأل كلذ

 ةتجاف يأ « ناتسربط كلذب تيمسف « ربطلاب مهيديأ نيب نم راجشألا عطقي نأ دعب الإ شيجلا
 قرفلا نوكيل «يربطلا اهيلإ ةبسنلا يف لاقي انإو « «ريبكلا خيراتلا» يف اهدالب انركذ دقو « ربطلا

 . يناربط اهيلإ ةبسنلا نإف « ماشلا ةيربط ىلإ ةبسنلا نيبو امهنيب

 لاق .ةديزب ةلاون وأ اخيبزوج وأ ةيلك لكأف هل ةين الو ازبخ لكأي ال فلح «ةريخذلا» يفو

 لاقو . اًقلطم ازبخ ىمست ال اهنأل « اهلك هوجولا يف ثنحيال : - هللا همحر - ةملس نب دمحم

 اهصاصتخاو « اًفرعو ةقيقح ةيلكلا اهنأل ‹ ثنحي ةعوطقملا ةلاونلا وأ ةيلك لكأ ول : ثيللا وبأ

 . مسالا قلطم تحت اهلوخد عني الف « ناصقنلل ال ةدايزلل رخآ مساب

 ازبخ ىمسي ال هنأل ‹ رزجلا لكأب ثنحي الو رخآ اًيش هلعجي ال اهيل نأل « زبخف ةلاونلا امأو

 ول هنأل « ةيسرافلاب لاقي امك « خيبزوجلا زبخ لاقي « اًديقم ازبخ ىمسيف « فئاطق ىمسي لب
 هنأل - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو ثنحی مل هبرش مث هقدو هففجف زبخلا اذه لکأي ال فلح

 يغبنيف « قلاط هتأرماف ةزبخلا هذه تلكأ نإ : لاق ول اميف ةليحلا وهو « برش وه لب « لكأب سيل

 . ثنحي الو ةديصعلا لكأيف اكلاه زبخلا ريصي ىتح خبطيو اهلكأي مث ةديصع يف اهيقليو اهقدي نأ
 . ثنح ًالولبم هلكأ ول :«طيحملا» يفو

 كلذكو « نايوشملا يأ :ش ( رزج او ناجنذابلا نود محللا ىلع وهف ءاوشلا لكأي ال فلح ولو ) :م

 نأ الإ) :م اًقلطم محللا ركذ ينعي :ش ( قالطإلا دنع يوشملا محللا هب داري هنأل ) :م يوشملا ضيبلا

 همحر يعفاشلا ذخأ هبو سايقلا وهو ناجنذابلا وأ تفللاك :ش ( هريغ وأ ضيب نم یوشی ام يوني

 ناكل ) :م -هللا همحر- دمحأ لاق انلوقبو « ةين الب يوشم لكب امهدنع ثنحيف « كلامو - هللا

 ىلع وهف خيبطلا لكأي ال فلح نإو ) :م هسفن ىلع ديدشت هيفو « همالك ةقيقح ناكل يأ :ش ( ةقيقحلا
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 ىلإ فرصيف « رذعتم ميمعتلا نأل اذهو « فرعلل ارابتعا ناسحتسا اذهو محللا نم خبطي ام ىلع
 لكأ نإو « ديدشت هيف نأل كلذ ريغ ىون اذإ الإ  ءاملاب خوبطملا محللا وهو « فراعتم وه صاح
 هنيميف سوءرلا لكأي ال فلح نمو « اخيبط ىمسي هنألو « محللا ءازجأ نم هيف امل ثنحي هقرم نم

 لكأي ال فلح ولو ريغصلا عماجلا يفو « سنكي لاقيو رصملا يف عابيو « رينانتلا يف سبكي ام ىلع
 «ةصاخ منغلا ىلعو : الاقو « هللا همحر - ةفينح يبأ دنع منغلاو رقبلا سوءر ىلع وهف اًسأر

 .«هرصتخم)» ىف يرودقلا ظفل اذه :ش (محللا نم خبطي ام

 نأ سايقلا :« طوسبملا» يفو :ش ( فرعلل ارابتعا ناسحتسا اذهف) :م : «ةيادهلا» بحاص لاقو

 « خوبطم ءاودلا نم لهسملا نإف « شجفت انه اه سايقلاب ذخألاو خبطي ام هريغو محللا يف ثنحي
 لكأ نل لاقي الو ءمحللا وهو < صوصخلا صخأ ىلع انلمحف « كلذ هب دري مل هنأ ملعن نحنو

 خوبطملا ىلع لمح كلذك ناك املف « ةقيقحلا يف اخبط ناك نإو « خيبطلا لكأ خوبطملا ءالقابلا
 . فراعتم صاخ وه يذلا محللاب

 ىلع هءارجإ نكي ال هنأل :ش ( رذعمتم ميمصتلا نأل ) :م هلبق امل حيضوت :ش (اذهو م

 « ةسبايلا ةيلقت نع هب زرتحا :ش ( ءاملاب خوبطملا محللا وهو « فراعتم صاخ ىلإ فرصيف) :م مومعلا

 ىلع :ش ( ديدشت هيف هنأل ):م قدصيف :ش ( كلذ ريغ ىون اذإ الإ ) :م ةخوبطم ىمست ال اهنأل

 . همالك ةقيقح یون دقو « هسفن

 یمسي ) :م خبط ولو خوبطملا محللا قرم نألو يأ :ش ( هنآلو ) :م هنم بوذي ام يهو :ش (محللا

 . [. . .] خيبط وهف كدوب اًسدعو ًررأ خبط ولو : يكاكلا لاقو . افرع :ش ( اخيبط

 نم اهيف لخدي يأ :ش ( رينانتلا يف سبكي ام ىلع هنيميف سوءرلا لكأي ال فلح نمو ) :م

 ةدحوم ءابو فاك هتدامو «برغملا» ىف اذك « هلخدأ اذإ هصيمق بج يف هسآر لجرلا سبك مهلوق

 سانکم يف ريطلا سنك نم لعافلل ينبملا ةغيص ىلع ءابلا لدب نونلاب سنك لاقيو « ةلمهم نيسو

 . قاوسألا يف :ش ( سنكي لاقيو رصملا يف عابيو ) :م حيحصلا وه لوألاو « هيف لخد اذإ

 ةفينح يبأ دنع منغلاو رقبلا سوءر ىلع وهف اًسأر لكأي ال فلح ولو «ريغصلا عماجا» يفو )م

 . ( -هللا همحر-

 ( ةصاخ منغلا ىلع عقب )م ٠ دمحمو - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو يأ : :ش (الاقو ) :م

 . فراعتملا ىلع عقي ناسحتسالا
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 اننامز يفو ةصاخ منغلا يف امهنمز يفو امهيف هنمز يف فرعلا ناك نامزو رصع فالتخا اذهو

 .رصتخملا ىف روكذملا وه امك ةداعلا بسح ىلع ىتفي

 فالتخا ) :م هيبحاصو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب فالتخالا اذه يأ :ش ( اذهو (:م

 يبا نمز يف يآ :ش ( امهيف هنمز يف فرعلا ناك ) :م ناهربو ةجح فالتخا ال :ش ( نامزو رصع

 . امهسوءر ىلع نيميلا عوقوب ىتفأف « منغلاو رقبلا يف - هللا همحر - ةفينح

):eمنغلا يف ):م ناك دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأ نمز يفو يأ :ش ( امهنمز يفو  

 عقي ال هن ىلع اوعمجأ :« فلتخملا» بحاص لاقو ريغ ال اهيلع نيميلا عوقوب ايتفأف :ش ( ةصاخ

 ةداعلاو فرعلا رابتعا ىلع يأ :ش ( ةداعلا بسح ىلع ىتفي اننامز يفو ):م : فنصملا لاقو

 فرعلا ذإ ‹« ىوتفلا هيلعو «٠ يرودقلا رصتخم) يأ :ش ( ؛رصتخملا» يف روكذملا وه امك ) :م

 يهو « ادرفنم عابيام ىلع هنيي - هللا همحر - ىعفاشلا دنعو . نايبألا لئاسم نم لصأ رهاظلا

 نإو « اهلكأب ثنح ادرفنم ديصلا سوءر هيف عابي دلب يف ناك نإف . منغلاو رقبلاو لبإلا سوءر

 ديصلاو منغلا نم ناويح لك سأر ىلع هني عقت - هللا همحر - كلام دنعو ثنحي : ليقو

 بهشلا دنعو . اًفرعو ةقيقح هيف مسالا مومعل -هللا همحر- دمحأ لاق هبو « ناتيحلاو ريطلاو

 وني مل اذإ اذه « بلاغلا فرعلل ةعبرألا ماعنألا سوءرب الإ ثنحيال - هللا همحر - يكلاملا

 - ةريره يبأ نعو . ءارشلا فالخلا اذه ىلعو « عامجإلاب ىون ام ىلع هتميق ىون نإف ءاًعون

 . منخلا سأرب الإ ثنحي ال - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ نم - هللا همحر

 ال فلح اذإ لكألاب ثنحي كلذ عمو « قاوسألا يف عابي ال ريزنخلاو راتشإلا محل : ليق نإف

 ‹ مظعلا اهنم نأل «هئازجأ عيمجب لوكأم ريغ سأرلا نأب قرفلا يف هلصاح ال : بيج . اًمحل لكأي

 . قاوسألا يف عابيو رينانتلا يف سبكي ام ىه فراعتملا زاجملا ىلإ راصف « ةرذعتم ةقيقحلا تناكف

 . ريرنخلاو

 .ةداع روجهملاك اعرش روجهملاو « اعرش ةروجهم يهف ةرذعتم نكت مل نإ ةقيقحلا : تلق نإف

 . ةداع روجهملا يف امك « زاجملا ىلإ راصي اًعرش روجهملا يف

 مالك كرت ىلع فلحلاك اهب ًالومعم هدارفأ نم ءيشب نوكي ال يذلا وه اًعرش روجهملا : تلق

 . كلذك سيل انه اهو « ىبصلا

 ملف « هئازجأ عيمجب جب ىرتشي سرلا نإف « ءارشلا يف درطي ال نكلو « كلذ انملس : ليق نإف
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 لكأ نإو « ثنحي مل ارايخ وأ ءاثق وأ اًبطر وأ اًتامر وأ اًبنع لكأف ةهكاف لكأي ال فلح نمو : لاق
 امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةفينح ىبأ دنع اذهو « ثنح اًتشمشم وأ اخيطب وأ احافت
 ماعطلا لبق هب هكفتي امل مسا ةهكافلا نأ لصألاو « اًسضيأ نامرلاو بطرلاو بنعلا يف ثنح - هللا

 ءاداتعم هب هكفتلا نوكي نأ دعب ءاوس هيف سبايلاو بطرلاو « داتعملا ىلع ةدايز هب معنتي يأ : هدعبو
 دوجوم ريغو « اهب ثنحيف هتاوخأو حافتلا يف دوجوم ىنعملا اذهو ‹ خيطبلا سبايب ثنحي ال ىتح

 . ةرذعتم ةقيقحلا نكت

 « يمدآلاو بابذلاو لمنلا سأرك هيلإ ءارشلا ةفاضإ زوجي ال ام سوءرلا نم نأب : بيجو
 . ةرذعتم تناكف

 وأ اًبنع لكأف ةهكاف لكأي ال فلح نإو ):م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 يأ :ش ( اذهو ثنح اًشمشم وأ اخيطب وأ اًحافت لكا نإو « ثنحب مل ؟رايخ وأ ءاثق وأ اًبطر وأ اًتامر

 بنعلا يف ثنح :الاقو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م ةروكذملا ءايشألا يف ثنحلا مدعو ثنحلا
 وأ اًنيت لكأ اذإو .دمحأو كلامو - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو :ش ( اًضيأ نامرلاو بطرلاو

 عامجإلاب ثنحي اًبنع وأ اقتسف وأ ازرأ وأ ازوج وأ احافت وأ ىرثمك وأ اًصاجإ وأ ًالجرفس وأ اخوخ
 . اًسباي وأ ابطر ناک ءاوس

 نم خيطبلاو اهعم مدؤياذهلو . لوقبلا نم اهنأل < ثنحي ال ًارزج وأ ءاثق وأ ارايخ لكأ ولو
 حرش يف مالسإلارخف ركذاذك « ةهكاف دعي ال خيطبلا سبايو يرودقلا هركذ اذك « ةهكافلا
 . «ريغصلا عماجلا»

 . هكاوفلا نم سيل خيطبلا نأ يناولحلا ةمئألا سمش ركذ :«ىواتفلا ةصالخ» يف لاقو
 . هكاوفلا نم هنأ امهحصأ « ناهجو هيف - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - يعفاشللو

 نوكيف « اًبلاغ زبخلاب لكؤي اغإو « خيطبلاب هكفتي دحأ الو « فرعلا ىلع ةينبم نايألا: تلق
 . هتلقو هتردنل ةهكافلا لثم هيوريو « أردان الإ مهدنع نوكي ال دالب يف ناك نإ معن « مادإلا نم

 معنتي يآ « هدعبو ماعطلا لبق هب هكفتي امل مسا ةهكافلا نأ ) :م بابلا اذه يف :ش ( لصألاو ) :م

 ةهكاف جاوزلاو « ءاتشلا ةهكاف رانلا ىمس اذهلو « يلصألا ءاذخلا ىلع يأ :ش ( داتعملا ىلع ةدايز هب
 نوكي نأ دعب ءاوس) :م ءايشألا هذهب هكفتلا يف يأ :ش ( هيف سبايلاو بطرلاو ) :م اهيف معنتلا ةدايزل

 اذهو )م دالبلا ةماع يف ةهكاف هنأب داتعي ال هنإف :ش ( خيطبلا سبايب ثنحي ال ىتح « اداتعم هب هكفتلا

 لكأ اذإو « انلوق دنع اهانركذ يتلا يهو :ش ( هتاوخأو حافتلا يف دوجوم ) :م هكفتلا يأ :ش ( ىنعملا

 . هرخآ ىلإ . . . . خوخ وأ اتيت

 ريغ ىنعملا اذهو يأ :ش ( دوجوم ريغو ) :م اهتاوخأو حافتلاب يأ :ش ( اهب ثنحيف ) :م
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 نامرلاو بطرلاو بنعلا امأو . امهب ثنحي الف ًالكأو اًعسيب لوقبلا نم امهنأل ؛ رايخلاو ءاثقلا يف
 . اهريغب معنتلا قوي اهب معنتلاو هكاوفلا زعأ اهنإف « اهيف دوجوم هكفتلا ىنعم نإ :نالوقي امهف
 يف اروصق بجوأف اهب ىوادتيو اهب ىذغتي ام ءايشألا هذه نإ لوقي - هللا همحر - ةفينح وبأو

 . تاوقألا نم وأ لباوتلا نم اهنم سبيلا ناك اذهلو « ءاقبلا ةجاح يف لامعتسالل هكفتلا ىنعم

 عم ناعابي امهنإف ‹ عبطلا ثيح نم ينعي :ش ( اًعيب لوقبلا نم امهنأل « رايخلاو ءاثقلا يف) :م دوجوم

 اذكه « لوقبلا عم ةدئاملا ىلع ناعضوي امهنإف ‹ لكألا ثيح نم يأ :ش (ًالكأو ):م لوقبلا

 . یکاکلا هح رش

 ثنحيي الف) :م لصبلاو عانعنلا عضوي ثيح « دئاوملا ىلع امهنإف لكلا امأو : لمكألا لاقو

 . ةهكاف لكأي ال فلح اذإ اب رايخلاو ءاثقلاب يأ :ش ( امهب

 معن ماعطلا دئاوم عم ناعضوي ال طق رايخلاو ءاشقلا نأل « شدخ نع ولخي ال اذه : تلق

 معن . ماعطلا دئاوم عم عضوي ال اًضيأ لصبلا الو « تاقوألا ضعب يف زبخلاو زبخلا عم نالكؤي

 هلاق ام اذه يف نسحألاو « يحل ىمسي يذلا وهو « هدحو درابلا قولسملا محللا عم لصبلا عضوي

 لحخديو فرعلا يف ةهكاف دعي هكفتلا ليبس ىلع ةداع لكؤي امو فرعلل ةربعلا : « طيحملا »بحاص

  ):eدمحمو - هللا همحر - فسوي وبأف يأ :ش ( امهف نامرلاو بطرلاو بنعلا امأو -

 معلتلا قوفي اهب معنتلاو « هكاوفلا زعأ اهنإف اهيف دوجوم هكفتلا ىنعم نإ : نالوقي (:م - هللا همحر

 بنعلا يأ :ش ( ءايشألا هذه نإ : لوقي -هللا همحر- ةفينح وبأو ) :م اهلكأب ثنحيف :ش ( اهريغب

 امأو . رهاظف بنعلاو بطرلاب يذغتلا امأ :ش ( اهب ىوادتيو اهب ىذغتي ام ):م نامرلاو بطرلاو

 عبطلا نيلو ينملا يف ديزيو ةدرابلا ةدعملل عفان هنإف بطرلاب ياودتلا .

 نامرلا امو نطبلاو ردصلا عفنيو « اديج امد هريثأت ةعرسب ىمسي هنإف بنعلاب يوادتلا امأو

 . دبكلل اص وصخ حلاص ءاود هنإف

 ناسنإلا ءاقب يف ينعي :ش ( ءاقبلا ةجاح يف لامعتسالل هكفتلا ىنعم يف اروصق بجوأف ) :م

 لثم :ش ( اهنم سبايلا ناك ):م ناسنإلا ءاقب يف لامعتسالا لجألو يأ :ش ( اذهلو ):م هماوقو

 هكفتلا ىنعم يف اًصقان ناكف :ش ( تاوقألا نم وأ لباوتلا نم ) :م دعي نامرلا بحو رمتلاو بيبزلا

 يف كولمملا مسا لوانتي ال ثيح بتاكملاك هقالطإب مسالا مظتني الف ناسنأإلا ءاقب يف لامعتسالل

 ةيناقوفلا نم ةانثم ا ءاتلاب لبات عمج لباوتلاو « هتيكولم يف ناصقنلل رح يل كولم لك هلوق

 . هرخآ يف ماللابو ةروسكملاو ةحوتفملا ةدحوملا ءابلا اهدعب فلألابو

 . رازبإلا لباتلا : يزارتألا لاق
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 مادإ هب غبطصي ءيش لكف مدتي ال فلح ولو : لاق

 . هنم ىفخأ وه اب ءيشلا فيرعت اذه : تلق

 لباتلاو لباتلا :ماللا باب يف لاق مث . لباوتلا : ريزابألاو يرازبإلا : يرهوجملا لاقو
 ريغ اًضيأ اذهو « هفنصم» ىف ديبع وبأ هاكح « ردقلا تلبوت : هنم لاقي « ردقلا لباوت ىفخأو
 ردقلا يف ىمرت يتلا جئاوحلا يه لباوتلا نم دارملا نأ ردقلا تلبوت : هلوق نم ملعي نكلو « عنقم
 و« بطرلاو بنعلا سباي يف امك تاوفألا نم وأ نامرلا يف امك - لباوتلا نم- : هلوق . محللا عم

 : سبع) 4ابآو # هلوق ىلإ اًح اهيف انتبنأف :  ىلاعت هلوق - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ديؤي
 . (۲۷ ةيآلا

 ةهكافلا فطع هللا نإف « (۲۸ ةيآلا :نمحرلا) € نامرو لخنو ةهكاف اهيف :  ىلاعت هلوقو

 « ىرخألا ةيآلا يف ةهكافلا ىلع نامرلاو لخنلا فطعو « ىلوألا ةيآلا يف لخنلاو بنعلا ىلع

 . ةرياغملا يضتقي فطعلاو

 ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ « ةرياغملا يضتقي فطعلا نأ ملسن ال :تلق نإف : يزارتألا لاقو
 فطعلا ناك ولف « (۷ ةيآلا : بازحألا ) € ميهاربإو حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخآ ذإول
 هلسرو هتکئالمو هلل اودع ناک نم # : یلاعت هللا لاق « ءایبنألا نم نوفوطعملا نكي مل ةرياغملا يضتقي

 . ةرياغملل ال فوطعملا ةليضف نايبل نيتيآلا يف فطعلا اغإو 4 لاكيمو ليربجو

 صصخملا ىلإ جاتحاف « ربخلاب فرعي اغإ ضعب ىلع مهضعب ةكئالملاو ءايبنألا ليضفت : تلق

 ةدهاشملاو سحلاب فرع هكاوفلا رئاس ىلع ءايشألا هذه دصق نإف « هيف نحن ام فالخب « ركذلاب

 . ىهتنا « ةرياغملل فطعلا ةدئاف نيعتف « ةنياعملاك ربخلا سيل ذإ « ربخلا ىلإ ةجاح الف

 هسنج ىلع فطعي دق ءيشلا : لاقف « هنم نسحأب اذه نع ةعيرشلا جات باجأ : تلق

 عضوم هنأل « هددصب نحن اميف كلذ زوجي الو « ريظنلا نم ركذ امك « ليضفتلاو صيصختلل

 ةدحاو ةمعن ركذي ال دادعتلا عضوم يف ميكحلا نأل « هسنج ىلع ءيشلا ميقتسي الف « معنلا ددعت

 . معنلا روصق هيف نأل « نيترم

 فلح ول ينعي :ش ( مدنأي ال فلح ولو ):م :«ريغصلا عماجلا» يف دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 : يكاكلا لاق « هب غبطصا خسنلا ضعب يفو :ش ( هيف غبطصي ءيش لكف ) :م اَّمادإ لكأي ال
 [ . . .]-نييفوك شروخ نإف - غابطصالاو . لوقنملا اذكه « لوعفمل ا ءاتب ىلع ءاطلاب غبطصا
 . ءابلاب ءاطلا دعبو

 ‹ هيف سمغي زبخلا نأل « مادإلا هنم غبصلا هنمو « هب غبصيام غبصلا : «برخملا» يفو

 . ةيسراف ةرابع اهلعلو « لصألاب اذك ()
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 ء هللا همحر - فسوي يبأو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو مادإ حلملاو مادإب سيل ءاوشلاو

 - فسوي يبآ نع ةياور وهو « مادإ وهف اًبلاغ زبخلا عم لكؤي ام لك : - هللا همحر - دمحم لاقو

 محللاك هل قفا وم وهف زبخلا عم لكؤي ام لكو ةقفاوملا يهو « ةمداوملا نم مادإلا نأل - هللا همحر

 « هب اًمئاق نوكيل « ةقيقح طالتخالا يف ةيعبتلاو « اًعبت لكؤي ام مادإلا نأ امهلو . هوحنو ضيبلاو
 اضيأ جازنمالا يف ةقفاوملا ماتو اًمكح دارفنالا ىلع لكؤي ال نأ يف ةقيقحب

 ( ماد ) :م للاب رمخلا غبطصا لاقي ال لا يفو لخلاب غبطصا لاقیو ؛ بییزلاو لاک نوکیو
 لكؤي هنأل :ش ( مادإب سيل ءاوشلاو) :م قرملاو حلملاو نبللاو دبزلاو لسعلاو تيزلاو لفلاك :ش

 همحر- ةفينح يبأ دنع) :م روكذملا يأ :ش ( اذهو) :م زبخلا عم لكؤي هنأل :ش ( مادإ حلم او ) :م هدحو

 .ةياورلا رهاظ يف :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأو -هللا

 ةياور دمحم لاق يآ :ش ( ةياور وهو « مادإ وهف ابلاغ زبخلا عم لكؤي ام لك : دمحم لاقو ) :م

 اهنم قتشم يأ :ش ( ةمداؤملا نم مادإلا نأل ) :م : دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( فسوي يبأ نع ) :م

 ضيبلاو محللاك هل قفاوم وهف زبخلا عم لكؤي ام لكو « ىنصعم ةقفاوملا ) :م ةمداؤملا يأ :ش ( يهو) :م

 نيللاو تيزلاو لخلاف « هجوأ ةثالث ىلع كلذ لصاحو «ةياهنلا» يفو .زبخلا لثم :ش ( هوحنو

 ام اهلاشمأو رمتلاو بنعلاو خيطبلاو عامجإلاب مادإ وهف هب عيطتسي ام اهلاثمأو دبزلاو لسعلاو

 . قافتالاب مادإب سيل اًبلاغ اهدحو لؤي

 لكؤت ال ءايشألا هذه نأ رابتعاب اًمادإ دمحم اهلعجف «محللاو ضيبلاو زبخلا يف اوفلتخاو

 محللا ةرخألاو ايندلا يف مادإلا دعب مالسلا هيلع هل اًقفاومو « زبخلل اًعبت تناكف « ابلاغ اهدحو

 دي ىلع انبج هيلإ ثعبف « لجر رشب دي ىلع مادإ رشب ىلإ ثعبا نأ ةيواعم ىلإ مورلا كلم بتكو

 . نأشلا بابرأ نم هنأل « هيلإ ثعب امل اًمادإ نيجلا نکي مل ولف اهرامصآ تويب يف نکسي لجر

 ناهجو - هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلل رمتلا يفو . فرعلاب ثيللا وبأ ذخأ : دمحم لوقيو

 يبأ ةياور هذه . مادإاذه لاقف «ةرسكلا ىلع رمتلا عضو مالسلا هيلع هنأ يور ام مادإ هجو يف

 . بيبزلا هبشأف ةهكاف هنأل « مادإب سيل يناثلاو . دواد

 يف ةيعبتلاو ء اعبت لكؤي ام مادإلا نأ ):م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) م

 « هب مدقيو هعبتيف « دحاو ءيشك زبخلا عم ريصي ناب « ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( ةقيقح طالتخالا

 ثيح نم يأ :ش ( اًمكح دارفنالا ىلع لكؤي ال نأ يف ةقيقحب هب اًسئاق نوكيل ) :م هلوق ىنعم وهو

 همکحو . هب اًمئاق نوکیل طالتخالا يف كلذو « ةقيقح نيعون ىلع ةيعبتلا نأ اذه لصاح مكحلا

 نوكي الف « ادرفنم لكؤيو ةقيقح اًعبت نوكيف « طلخي ام محللاو « دارفنالا ىلع لكؤي ال نأ وه

 مادإلا نأل هلوق نع باوج :ش (اًضيأ جازتمالا يف ةقفاوما ماتو) :م . اًمادإ نوكي الف « اًمكح اًّعبت
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 هنألو ‹ ةداع هدارفناب لكؤي ال حلملاو برشت لب « اهدحو لكؤت ال تاعئاملا نم هريغو لغ لاو

 ديدشتلا نم هيف امل هيوني نأ الإ هدحو لكؤي هنأل « هيهاضي امو محللا فالخب « اعبت نوكيف بوذي
 رجفلا عولط نم لكألا ءادغلاف ىدغتي ال فلح اذإو . حيحصلا وه مادإب اسيل خيطبلاو بسلاو

 رهظلا ىلإ

 . هانملس ىنعي ةمداؤملا نم

 دحاو ءيشك نوكي نأب ةقفاوملا ةقيقح ينعي جازتمالا يف ةلماكلا ةلماشلا ةمادإلا نكلو

 . زاجملا لطب ةقيقحلا تتبث اذإف « هل ازواجم نوكي نأ الإ قارشإلاو جازتمالاب

 نم نكي مل نإو « مجعلاو برعلا ديس ةفيلخلا لاقي نأل « هيف هل ةجح الف ثيدحلا امأو

 نم هنإف روكذملا ثيدحلا وهو يب هلوق امأو : ةعيرشلا جات لاقو . لمأت هيفو يكاكلا هلاق مجعلا

 . اهب قلعتت ال نايألاو . عرشلا ءامسأ

 ال حلملاو )م اًمادِإ نوكي الف :ش ( برشت لب اهدحو لكؤت ال تاعئاملا نم هریغو لخلاو ) :م

 فالخب ) :م اًمادِإ نوکیف :ش ( اًعبت نوکیف بوذی هنألو ) :م اًمادإ نوکی الف :ش ( ةداع هدارفناب لکؤي

 يأ :ش ( هنأل ) :م مادإب تسيل اهنإف « ضيبلاو زبخلا لثم ههباشي امو يأ :ش ( هيهاضي امو محللا

 نم هيف ال ):م همالک لمتحی هنأل :ش ( هیونی نآ الإ « هدحو لکۇي ) :م هيهاضي امو محللا نآل

 . هسفن ىلع :ش ( ديدشتلا

 خيطبلاو بنعلا نإ : ليق امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه مادإب اسيل خيطبلاو بنعلاو ) :م

 امهنأل ‹ حيحصلا وهو « عامجإلاب مادإب اسيل امهنأ يسخرسلا مامإلا ركذو . فالخلا ىلع

 . امهدحو ابلاغ نالكۇي

 رئاس كلذكو « خيطبلاو بنعلااذكو « مادإب اسيل زوجلاو رمتلا : دمحم لاق «طيحملا» يفو

 قافتالاب مادإب سيل لقبلا امأ « هدنع اًمادإ نوكي زبخلل اعبت لكؤي عضوم يف ناك ول ىتح « ةهكافلا

 هب مدتؤي هنأل « مادإ رامثلاو لجفلاو لصبلاو لوقبلاو يعفاشلا دنعو . اًمدأم ىمسي ال هلكآ نأل

 . «زيجولا حرش» يف هركذ « ةداع

 :ش (رهظلا ىلإ رجفلا عولط نم لكألا ءادغلاف ىدغتي ال فلح اذإو ) :م : يرودقلا يأ لاق

 كلذكو « هلك مسا ال ةادغلا يف لكؤي ماعط نع ةرابع ءادغلا نأل ؛ ظفللا يف جيامتي يرودقلا

 فاضملا فذح ىلع ءاشعلا لكأو « ءادغلا لكأ هانعم نكلو « يشعلا ماعطل مسا دملاو حتفلاب اًضيأ

 ببسلا مسا قالطإب ازاجم يشعلا ءاشعلابو ةادغلا ءادغلاب دارأ : لاقي نأ زوجيو :يزارتألا لاق

 يف رهظلا تقو ىلإ رجفلا عولط نيب ام ىدغت اذإف « ىدغتي ال هنأ دحأ فلح اذإو . ببسملا ىلع
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 رهظلا ىمسي اذهلو ًايشع ىمسي لاوزلا دعب ام نأل ليللا فصن ىلإ رهظلا ةالص نم ءاشعلاو

 نم ذوخأم هنأل رحفلا عولط ىلإ ليللا فصن نم روحسلاو . ثيدحلا ىف ءاشعلا ىتالص دحأ

 ةداع عبشلا هب دصقي ام « ءاشعلاو ءادغلا مث « هنم برقي ام ىلع قلطيو ءرحسلا

 . ةرافكلا هيلعو ثدحي كلذ نم تناك ةعاس يأ

 نيعلا حتفب :ش ( ًايشع ىمسي لاوزلا دعب ام نأل « ليللا فصن ىلإ رهظلا ةالص نم ءاشعلاو ) :م

 « اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز نيب ام يشعلا : «برغملا» يف لاق . ءايلا ديدشتو نيشلا رسكو

 . راهنلا رخآ هنأ روهشملاو

 . رصعلاو رهظلاو ءاشعلا ةالص : يرهزألا نعو

 ناك ءاشع ناك امل « لاوزلا نيعلا رسكب ءاشع ىمسي لاوزلا دعب ام نأل : يزارتألا لاقو

 اذهو « داسفلا مزلي نيعضوم يف نيعلا حتف اذإف ‹ ءاشع تقولا كلذ يف لكؤي يذلا ماعطلا

 . هانطبض امك ءاشع خسنلا ظفل رثكأو . يشع ةخسنلا ظفل نوك ىلع اذه نكل همالك لصاح

 يف ءاشعلا يتالص دحأ رهظلا ىمسي ) :م اًيشع لاوزلا دعب ام نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ثيدحلا يف درو : يكاكلا لاقو . تكسو « ننسلا يف نيتعكر اذك : يزارتألا لاق :ش ( ثيدحلا

 «حاضيألا» يف ركذ : لمكألا لاقو . «رصعلا وأ رهظلا ديري ءاشعلا يتالص ىدحإ ىلص» ةي هنأ

 ءاشعلا يتالص ىدحإ ىلص » ةي يبنلا نأ ثيدحلا يف درو :لاقف « ءاشعلا ىلع فلحلا باب يف

 . «رصعلا وأ رهظلا يوارلا هب ديري « نيتعكر

 اب هللا لوسر انب ىلص :لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه : تلق

 نم بجعلل ايف ««ثيدحلا . . . نيتعكر يف ملسف ‹ رصعلا امإو رهظلا امإ ءاشعلا يتالص ىدحإ)

 يف لوقي : يزارتألا لاق . ثيدحلا رايد يف مهو < ثيداحألاب قلعتي امف مهريصقت يف ءالؤه

 ريغ نم «حاضيإلا» يف ركذ اجب ايفتكا يكاكلا هخيشو لمكألاو « نيحيحصلا يف ثيدحلاو ننسلا

 . نایب

 ردصم نيسلا مضبو « بورشملاو لوكأملا نم هب رحستي ام نيسلا حتفب :ش ( روحسلاو ( م

 ‹ نرتحتفب رحسلا نم قتشم يأ :ش ( هنم ذوخأم روحسلا نأل « رجفلا عولط ىلإ ليللا فصن نم ) :م

 ام ىلع ) :م روحسلا قلطي يأ :ش ( قلطيو ):م رجفلا عولط ىلإ ليللا نم ريخألا ثلثلا اذهو

 حتفلاب :ش (ءاشعلاو ءادغلا مث ):م ريخألا ثلغلا نم برق هنأل « رحسلا نم يأ :ش ( هنم برقي

 تاداع يف :ش (ةداع) :م ةدحوملا ءابلا حتفو نيشلا رسكب :ش (عبشلا هب دصقي ام ) :م امهيف دملاو

 اذإ ىدغت هنإ : لاقي ال هنأل « ةعبش هفصن نم رشكأ فدارتم لكأ نع ةرابع يدغتلا نأل « سانلا
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 نإ : لاق نمو .عبشلا فصن نم رثكأ نوكي نأ طرتشيو مهقح يف ةدلب لك لهآ ةداع ربتعتو

 ؛هريغو ءاضقلا يف نيدب مل ءيش نود اًيش تينع : لاقو « رح يدبعف تبرش وأ تلكأ وأ تسبل

 . هل مومع ال ىضتقملاو « اًصيصنت روكذم ريغ هيهاضي امو بوثلاو ظوفلملا يف حصت اإ ةينلا هنأل

 ناک نإ ينعي :ش ( مهقح يف ةدلب لك له ةداصع ربتعيو ) :م يعفاشلا لاق هبو « نيتمقل وأ ةمقل لكأ

 . نیلف ابل تناک نِإو محلف اًمح تناك نإو زبخف ازبخ تناک

 رمتلاو زرألا نم هريغب ىدغت ولف « زبخلا ىلع عقي ًايرصم فلاحلا ناك ول ىتح «طيحملا» يفو

 كلذ لهآ ةداع ىلع هب ىدعتي ام ةربعلا نإف « رمتلاب ىدختيف اًيودب ناك نإو « ثنحي مل نبللاو
 . ثنحي نيللاو « دادغبب رمتلاو « يداوبلا لهأل نبللاو « ناتسربطب زرألا ريغل ىتح « عضوا

 رعشلا تيب ىلعو « يدلبلل ردملا ىلع وهف اتيب لخديال فلح نم ةربعلا مالكلا لصاحو
 . يشعتلا يف مكحلا كلذكو «يودبلل

 حرش )يف : يباجيبسألا مامإلا لاق :ش ( عبش فصن نم رثكأ نوكي نأ طرتشيو ) :م

 ىلع عقي اًيفوك لجرلا ناك نإف « فورعملا ءادغلا ىلع عقي هنإف ىدغتي ال فلح نمو «يواحطلا

 نيللا ىلع عقي اًيودب لجرلا ناك نإو « قيوسلاو نبللا ىلع عقيالو « ريعشلاو ةطنحلادم

 نأ طرتشيو ةطنحلا زبخ ىلع عقيف اندالب يف امأو « قيوسلا ىلع عقي اًيزاجح ناك نإو « قيوسلاو

 ىلعملا اور لكلا مكح رثكألل نأل « عبشلا فصن نمرثكأ روحسلا وأ ءاشعلا وأ ءادغلا يأ « نوكي

 امو تيدغت ام لوقي نأ حصي نيتمقل وأ ةمقل لكأ نم نأل « حيحصلا وهو « فسوي يبأ نع

 . تیسعن

 اًنيش) :م تدصق يأ :ش ( تينع لاقو « رح يدبعف تبرش وأ تلكأ وأ تسبل نإ : لاق نمو ) :م

 مل) :م بارش نود اًبارش وأ « ماعط نود اًماعط وأ < بوث نود اًبوث تدصق ينعي :ش ( ءيش نود

 ‹ ةنايد قدصي : يعفاشلا لاقو . ةنايد الو ءاضق ال قدصي ال ينعي :ش ( هريغو ءاضقلا يف نيدي

 ‹ فاصخلاذخأ هبو - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور يف اذكو « هدنع اًمومع ىضتقملل هنأل

 :م ظفللا لمتحي ام نيعي ىتح :ش ( ظوفلملا يف حصت اغإ ةينلا نأل ):م هتين حصت ال هنأ بهذملاو

 :ش ( اًصيصنت روكذم ريغ ):م بارشلاو ماعطلا لثم « ههباشي امو يأ :ش ( هيهاضي امو بوثلاو)

 . ءاضتقالا قيرطب يأ « ءاضتقا ردقم وه اغإف « اًحيرص ظوفلم ريغ يأ

 نإ هلوق يف يأ :ش ( هيف صيصختلا ةين تغلف هل مومع ال ) :م داضلا حتفب :ش ( ىضتقملاو ) :م

 ظوفلم ريغ هنأ به :لاقيامع باوج ةزجاحلا ىضتقملاو هلوق . تبرش نإ وأ تلكأ نإ وأ « تسل

 .- هرخآ يلإ . . . ىضتقملاو- هلوقب باجأف « ظوفلم لاك ىضتقملاو « ىضقت تباث هنأ سيل اًصبصنت
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 هنأل «ةصاخ ءاضقلا يف نيدي مل اًبارش تبرش وأ « اًماعط تلكأ وأ « اًبوث تسبل نإ : لاق نإو

 رهاظلا فالخ هنأ الإ هيف صيصختلا ةين تلمعف معتف طرشلا لحم يف ةركن

 هل نم هفرعي هنأل « كلذك سيل ماعطلا ىلإ لمكألا ءاضتقاو يعرش رمأ ىضتقملا : ليق نإف

 . عرشلاب فرعت

 ال يذلا وه يضقتلا نأ نم نيققحملا ضعب هراتخا ام راتخا فنصملا نوكي نأ زوجي : تلق

 وأ ايعرش نوكي نأ نم معأ ظفللا ةرورض نم نوكي نكل « هب اًطوقس نوكي الو « ظفللا هيلع لدي

 ‹« رح يدہعف تجرح نإ : لاق اذإ امهنيبو اذه نيب قرفلا ام نكل « كلذ انملس : ليق نإف

 اذإ امهنيبو هنيبو « اًظفل روكذم ريغ جورخلا وأ رفسلا نأ عم « ةنايد قدصي هنإف « رفسلا ىونو

 روكذم ريغ نكسملا نأ عم ةحيحص ةينلا نإف « دحاو يف هنكاسي ال نأ ىونو اًنالف نكاسي ال فلح

 . ثنحي ال رادلا يف هعم نكاس ول ىتح « اظفل

 سابدلا رهاط وبأو مزاح وبأو مشيه وبأ ةعبرألا ةاضقلااهعنم ةعونمم لوألا نأب : بيجأ

 عقودقو « ةغل [....]تجرخ نإ : هلوق نم ملعي سيلو - هللا مهمحر - رمقلا يضاقلاو

 زاجف « رفسلاو جورخلا نم هدنعاهمومعب نالوانتيف هانعم يف لوألاو « يفنلا حيرص يف يناثلا

 يغبني امك هنايبو « لمكألا هصخل اذك « ءاضقلا يف ديري الف «رهاظلا فالخ هنأ الإ امهصيصخت

 .ديؤملا نإف « اًمكحو اًمسا نافلتخم امهو « ريصقو ديدم ىلإ جورخلا نأ قرفلاف انملس نإو اذه

 ول امك « هتين تحص نيعونلا دحأ ىون اذإف . جورخلا ماكحأ فالخ هماكحأو « ارفس ىمسي

 . عون لوألا نأل «قدصي ال اهنيعب ةأرما ىون ولو . قدصي ةيمور وأ ةيشبح ىونو جوزتي ال فلح

 ةلأسملا يف اذكو « قدصيال دادغبك هنيعب ناكم ىلإ جورخلا ىون ول ىتح : انتلأسم يف يناثلاو

 راد يف نوكيامو « دحاو دلب يف نوكيام عاونأ ةنكاسملا نأل « ةنكاسملا نم ناعون ىون ةيناثلا

 هركذاذك « ةنكاسملا نم نوكيام متأ وهو دحاو تيب يف نوكي امو « فرعلا وهو ةدحاو

 . هريغو يسخرسلا

 :ش (ةصاخ ءاضقلا يف نيدي مل اًبارش تبرش وأ « اًماعط تلكأ وأ « اًبوث تسبل نإ : لاق نإو ) :م

 .تسبل نإ نم اًبوث نأل يأ :ش ( ةركن هنأل ) :م ةنايد قدصيو « ةصاخ ءاضقلا يف قدصي مل ينعي

 نإ :هلوق وهو :ش ( طرشلا لحم يف ):م تعقو ةركن تبرش نإ نم اًبارشو تلكأ نإ نم اًماعطو
 مومعلاو «معت يفنلا عضوم يف ةركنلاو « يفنلا ىنعم يف طرشلا نأل :ش ( معتف ):م اذك تلعف

 . مومعلا رهاظلا ذإ :ش ( رهاظلا فالخ هنأ الإ هيف صيصختلا ةين تلمعف ):م صوصخلا لمتحي
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 فراعتملا هنأل ؛ ثنحي ءانإب اهنم برش اذإ : الاقو « هللا همحر - ةفينح يبآ دنع اًعرك اهنم

 عركلاب ثنحي اذهلو . ةلمعتسم يهو « عركلا يف هتقيقحو ضيعبتلل «نم» ةملك نأ هلو ‹ موهفملا

 اًعامجإ

 ‹ هل فيفخت هيف قدصتملا يف نأل « مكحلا يف قدصي الف يأ :ش ( ءاضقلا يف نيدب الف ) :م

 : لاقف « ةبانجلا نع رادلا هذه يف ةليللا لستغت نأ ديرت كنإ : هل ليق اذإ ام فالخب « قدصي الف

 . لاؤسلاب ديقتم باوج هنأل « ةبانحلا نع وهف « رح يدبعف تلستغا نإ

 ءاضق لاستغا لك ىلع وهف رادلا اذه يف لقي ملو رادلا هذه يف ةليللا تلستغا نإ : لاق ولو

 هب دار هنأ لمتحي هنأل «ةنايد قدصي اذه عم نكلو أدتبم نوكيف « باوجلا فرح ىلع داز هنأل

 . باوحلا

 :م دادغب رهن وهو :ش ( ةلجد نم برشي ال فلح نمو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغ نم هعضوم نم مفلاب ءاملا لوانتي عركلاو :ش ( اعرك اهنم عركي ىتح ثنحي مل ءانإب اهنم برشف)

 عركلا ةمركع هرك هنمو « هنم برشي هوحن هقنع دم اذإ ءاملا يف لجرلا عرك لاقي « هديب ذخأي نأ

 ةفينح يبأ دنع اذهو) :م قاسلا قدتسم عاركلاو « اهعراكأ اهيف لخدت ةميهبلا لعف هنأل « رهنلا نم

 هنأل ‹ ثنحي ءانإب اهنم برش اذإ ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ : :ش (الاقو) :م (.- ىلاعت هللا همحر

 نالف راد يف همدق عضي ال فلح اذإ امك « برش امفيك ثنحيف . زاجملا مومعل لمعيف «زاجملا

 . ثنحي ءانإب اهئام نم برشف رئبلا هذه نم برشي ال فلح اذإ امك راصف « انه اذکف

 نم - هلوق يف :ش ( «نم» ةملك نأ ):م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ديري - هللا همحر - فنصلملا ناك نإف « ةريثك ناعمل يتأت «نم» نأ ملعا :ش ( ضيعبتلل) :م - ةلجد

 لمعتسي دق هنآ ديري ناك نإو « ةغللا ةمئأ نم دحأ هب لقي مل اذهف « هدحو ضعبل عضو هنأ هب

 . هيف مالكلا ليوطت عم يزارتألا هلاق « ضيعبتلل انه هنأ مزلي نيأ نمف « ضيعبتلل

 :م ىفخي ال رهاظ اذهو ‹ ضيعبتلل انه «نم» نأ انه ةلاحلاو ةيظفللا ةنيرقلا تلد : تلق

 . ةروجهم :ش (ةلمعتسم) :م ةقيقحلا :ش ( يهو) :ماعرك اهنم برشلاب كلذو «ةلجدب ةلصتم

 ىوعد :ش ( اعامجإ عركلاب ثنحي ):م ةلمعتسم ةقيقحلا نأ اذه لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 حرش» يف يباتعلا مامإلا لاق . امهدنع عركلا يف خياشملا فلتخا هنأل « رظناهيف عامجإلا
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 ءانإب اهنم برشف ةلجد ءام نم برشي ال فلح نإو اًقراعتم ناك نإو زاجملا ىلإ ريصملا تعنمف

 ذخأي رهن ءام نم برش اذإ امك راصف ‹ طرشلا وهو هيلإ اًبوسنم ىقب فارتغالا دعب هنأل « ثنح

 زوكلا يف سيلو « قلاط هتأرماف مويلا زوكلا اذه يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ : لاق نمو ةلجد نم

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ‹« ثنحبي مل ليللا لبق قيرهأف ءام هيف ناك نإف ‹ ثنحي مل ءام

 لاقو . زاجلاو ةقيقحلا نيب اًعمج نوكي المل امهدنع عركلاب ثنحي ال : مهضعب لاق : مماجلا

 يأ « اوعنمف زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجي وه سيلو « زاجملا مومعل حيحصلا وهو ثنحي : مهضعب
 نإف « ةين هل نكي مل اذإ اذه :ش ( اًقراعتم ناك نإو زاجملا ىلإ ريصملا تعنمف ) :م ةلمعتسملا ةقيقحلا

 فرعلا ىون نإو « همالك ةقيقح ىون هنأل « ءاضقو ةنايد زاجملاب ثنحي ال اندنعف عركلا ىون
 . ةقيقحلا فالخ هنأل « ءاضق قدصي الو لمتحي هنأل « ةنايد قدص هدنعف

 نإ ةقيقحلا ريصتل هدنع عركلا ىلإ فرصنا انام ناك نإف بجل ا اذه نم برشي ال فلح ولو
 حرش» يف يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لقن اذك « ةقيقحلا عانتمال « زاجملا ىلإ فرصنا اتالم نكي مل

 مأ حصي له ةلجد ءام برشيال : هلوقب ىنع ولو ‹ رافصلا مساقلا يبأ خيشلا نع «عماجلا

 انخياشم نم :نيعملا وبأ خيشلا لاق ؟ ال مأ ثنحي له ةلجد نم ذخأي رهن نم برشي ال ىتح؟ال
 : لاق نم مهنمو . شمعألا ركب وبأ خيشلا بهذ هيلإو « ءاملا رامضإ ىون هنأل « هتين حصت لاق نم

 . ةيثلا لوبق قح يف رهظي الف « ةاضتقم هتين ءاملا نأل « هتين حصت ال

 (هنآل) :م يرودقلا ظفل اذه :ش ( ثنح ءانإب اهنم برشف ةلجد ءام نم برشي ال فلح نإو ) :م

 يأ :ش ( طرشلا وهو ) :م ةلجد ىلإ يأ :ش ( هيلإ اًبوسنم يقب فارتغالا دعب ) :م ءاملا نأل يأ :ش

 :م اًمئاق طرشلا ناكف « اهيلإ بوسنم ءانإلا يف ءاملاو « اًبوسنم ءاملا نوك برشلا يف ثنحلا طرش

 . ةلجد نم ءاملا نوك طرشلا نأل :ش ( ةلجد نم ذخأي رهن نم برش اذإ امك راصف

 امأ « اعامجإ ثنحي مل هنم رخآ رهن نم برشف تارفلا نم برشأ ال لاق ول «يفاكلا» يفو
 مومع نع جرخف تعطقنا تارفلا ىلإ ةينلا نألف امهدنع امأو « عركلا ىلع هنييي نألف هدنع

 بوسنم ءام ىلع هنيمي نأل « ثنح تارفلا نم رخآ رهن نم برشف برشأ ال :لاق ولام . زاجل

 ام لكل ثنحي اًتارف ءام برشأ ال : لاق ولو . راغصلا راهنألاب عطقنت ال ةبسنلاو « تارفلا ىلإ

 : ىلاعت هللا لاق « ءاملل اًمصو هلعج هنأل ؛ يعفاشلا لاق هبو « ناك عضوم يأ يف بذعأ

 . اًبذع يأ « (۲۷ ةيآلا : تالسرملا) 4 اتارف ءام مكانيقسأو#

 مل ءام زوكلا يف سيلو « قلاط هنأرماف مويلا زوكلا اذه يف يذلا ءالا برش مل نإ : لاق نمو ) :م

 ءاهلاو « قيرأف يأ :ش ( قيرهأف ءام هيف ناك نإف ) :م ملعي مل وأ ءام هيف نأب ملع ءاوس :ش ( ٹنحی

 - دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م ثنحلا مدع يآ :ش (اذهو « ثنحي مل ليللا لبق ) :م ةدئاز هيف
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 اذإ فالخلا اذه ىلعو «مويلا ىضم اذإ ينعي ‹ هلك كلذ يف ثنح:فسوي وبأ لاقو - هللا امهمحر

 فسوي يبأل اًقالخ امهدنع روصتلا هئاقبو نيميلا داقعنا طرش نم نأ هلصأو ىلاعت هللاب نيميلا ناك

 ابجوم هداقعناب لوقلا نكمأ هنأ هلو هباجيإ نكميل ربلا روصت نم دب الف ء ربلل دقعني امنإ نيميلا نأل

 رهظي هجو ىلع ربلل

 . ¬ هللا همحر - كلامو هجو يف : يعفاشلا لاق هبو :ش ( -هللا امهمحر

 ينعي) :م نكي مل اميفو ءاملا هيف ناك اميف يأ :ش ( هلك كلذ يف ثنح : فسوي وبأ لاقو ) :م

 روكذملا :ش (فالخلا اذه ىلعو) :م مويلاب ةتقؤم تناك اذإ نيميلا نأ ىلإ هب راشأ :ش ( مويلا ىضم اذإ

 ء مويلا زوكلا اذه يف يذلا ءاملا نبرشأل هللاو : لاق نأب :ش ( هللاب نيميلا ناك اذإ) :م ةثالثلا نيب

 . فسوي يبأل افالخ ءامهدنع ثنحي مل ليللا لبق قيرهأف ءام هيف ناك وأ « ءام زوكلا يف سيلو

 :ش (امهدنع روصتلا هئاقبو نيميلا داقعنا طرش نم نأ) :م فالخلا اذه لصأ يأ :ش (هلصأو) :م

 همحر < يعفاشلا لاق هبو :ش (فسوي يبأل اًقالخ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ

 ةدعلا نيميلا ءاقبو « تقولا نع ةقلطملا نيميلا ءاقبإل طرش روصت نأ اذه قيقحتو « هجو يف -هللا

 يف هئاقبل الو ‹ ةقلطملا نيميلا دايقنا يف ربلا روصت طرتشي ال فسوي يبأ دنعو ءامهدنع تقولاب

 يضم لجف بصف مويلا زوكلا ءام نبرشي ال فلح ول ام فالخلا اذه ىلع عرفتيو « ةديقملا نيميلا

 ءازجأ نم ءزج رخآ يف ثنحي فسوي يبأ دنعو . ادبأ ثنحي الو هنيي ىقبي ال امهدنعف . مويلا

 ءاملااذه برش ملنإ : لاق ول : اذه ىلعو « مويلا ىضم اذإ ةرافكلا هيلع بجت ىتح « تقولا

 قبت مل ليللا لبق قيرهأف ءاذك هنأ نمأف مويلا ىضم . ثنحيو ىقبت هدنعو زوكلا اذه يف يذلا

 لبق نالف تامف مويلا اتالف نلتفأل : لاق ول اذه ىلعو . ثنحيو ىقبت هدنعو ءامهدنع نيميلا

 هلهج طرش اغنإو « هتومب لهاج وهو هنلتقتل : لاق ول اذكو . امهدنع نيميلا ىقبي ال ليللا ىضم

 اذه لكأ نإ فلح ولاذكو . لاا يف تنحیو عامجالا يميل قمن تو ملح ول هال رل

ءامهدنع هني دقعنی مل هب ملعأ الو تام دق نالفو هنيد نيضقأل : لاق وأ ليللا لبق لكأف فيغرلا
 

 . نالف هأربأف هنيد تالف نيضقأل لاق ول اذكو «لاحلا يف ثنحيو دقعني هدنعو

 لقي ملو تكسف ديز عم هآر مث قلاط يتأرماف كملعأ ملف اًرمع تيأر نإ : ديزل لاق ول اذكو

ءاقبل قلطي هدنعو « نيميلا قبي ملف « مالعإلا تاوفل امهدنع قلطي ال ورمع وه لاق وأ « اًنيش
 

 . هيلع دوقعملا تاوفو نيميلا

 :م نيميلا باجيإ يأ :ش ( هباجيإ نكميل ربلا روصت نم دب الف ربلل دقعنب امنإ نيمبلا نأل) :م

 هجو ىلع ربل اًبجوم) :م هنوک لاح :ش (هداقعناب لوقلا نکمأ هنآ) :م فسوی يبألو يأ :ش (هلو)



 مل اذهلو « فلخلا قح يف دقعنيل لصألا روصت نم دب ال : انلق . ةرافكلا وهو فلخلا قح يف

 ءامهدنع ثنحي ال لوألا هجولا يفف ةقلطم نيميلا تناك ولو ةرافكلا ةبجوم سومغلا دقعنت
 ءاًعيمج مهلوق يف ثنحب يناثلا هجولا يفو « لاحلا يف ثنحي - هللا همحر - فسوي يب دنعو

 يف الإ لعفلا بجي الف « ةعسوتلل تيقأتلا يف قرفلا هجوو . تقؤملاو قلطملا نيب قرف فسوي وبأف
 « لاحلا يف ثنحسيف زجع دقو « غرف امك ربلا بجي قلطملا يفو . هلبق ثنحي الف « تقولا رخآ

 اذإف ‹ غرف امك ربلا بجي قلطملا يف نأ قرفلا هجوو . امهنيب اقرف امهو

 زجع نإو . دقعنيف « لبقتسملا يف لعف ىلع هنيي دقع نأل :ش ( ةرافكلا وهو فلخلا قح يف رهظي
 (لصألا روصت نم دب ال :انلق) :م ءامسلا نسمأل هللاو : هلوقل « فلخلا يف رهظي ربخأ ام قيقحت نع
 فلخلا قح يف دقعني ال لصألا روصتي مل اذإف :ش ( فلخلا قح يف دقعنيل) :م نيميلا لصأ يأ :ش

 دقعنت مل) :مةرافكلا وهو « فلحلا قح يف هداقعنال لصألا روصت لجألو يأ :ش (اذهلو) :م
 فلحلا قح يف رهظي ال لصألا روصتي مل امل هنأل :ش (ةرافكلا ةبجوم) :م اهنوك لاح :ش (سومغلا
 . ةراقكلا وهو

 تارطقلا كلت لجو زع هللا دبعي نأ زئاجلا نم نأل < ةقارإلا ةروص يف روصتي ربلا :تلق نإف

 ٠ . زوكلا كلذ يف ةقارهملا

 هيف عسي ال نأ بجي مويلا ءازجأ نم ءزج رخآ يف ةروصلا هذه يف بجي امغنإ ربلا نإ :تلق
 .نامزلا كلذ يف هبرشو « زوكلا يف ءاملا ةداعإب هيف لوقلا نكي الف « هريغ

 نكي مل اذإ ينعي :ش (لوألا هجولا يفف) :م تقولا ركذ نع يأ :ش (ةقلطم نوميلا تناك ولو) :م
 يبأ دنعو) :م -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ثنحب ال) :م ءام زوكلا يف

 مهلوق يف ثنحي ) :م قيرهأ ءام هيف نوكي نأ وهو :ش ( يناشلا هجولا يفو « لاحلا يف ثنحي فسوي

 نع قلطملا نيميلا نيب يأ :ش (تقؤملاو قلطملا نيب قرف فسوي وبأف) :م ةثالثلا لوق يأ :ش ( اعيمج

 .تقولاب تقؤملا نيميلا نيبو « تقؤملا ركذ

 ‹ هسقن ىلع :ش ( ةعسوتلل تيقأتلا نأ) :م فسوب يبأ قرف هجو يأ :ش ( قرفلا هجوو) :م
 صخي مل امف ردقملا :ش (تقولا رخآ يف الإ لعفلا بجي الف) :م ءاش تقو يأ يف لعفلا راتخي ىتح
 ثنحي الف) :م تقولا ءازجأ رخآ يف هيلع نيعتي ال لعفلا نأل « لعفلا كرت ققحتي ال تقولا كلذ
 بجي) :م تقولا نع :ش (قلطملا يفو) :م ذئنيح ثنحي لعفي ملف رخألا ءزجلا تاف اذإف :ش ( هلبق

 يأ :ش (امهنيب اقرف ) :مدمحمو ةفينح وبأ يأ :ش ( امهو « لاحلا يف ثنحيف زجع دقو غرف امك ربلا

 . تقؤملاو قلطملا نيب

 اذإف) :م هسفن ىلع ةعسوتلا دري مل هنأل :ش ( غرفامك ربلا بجي قلطملا يف قرفلا هجوو ) :م
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 يف امأ « قاب ءاملاو فلاحلا تام اذإ امك « هنيمي ىف ثنحي نيميلا هيلع دقع ام تاوفب ربلا تاف

 الف « روصتلا مدعل ربلا ةيلحم قبي مل كلذ دنعو تقولا نم ريخألا ءزسجلا يف ربلا بجي تقؤما

 ءامسلا ندعصيل فلح نمو : لاق . ةلاحلا هذه ىف ءادتبا هدقع اذإ امك نيميلا لطبتف هيف ربلا بحي

 همحر رفز لاقو . اهبيقع ثنحو هنيي تدقعنا لجو زع هللا ليوحتب اًبهذ رجحلا اذه نيلقيل وأ

 .ةقيقح روصتم ربلا نأ انلو . دقعني الف « ةقيقح ليحتسملا هبشأف « ةداع ليحتسم هنأل دقعنت ال :هللا

 رجحلا لوحت اذكو « ءامسلا نودعصي ةكئالملا نأ ىرت الأ ‹ ةقيقح نكمت ءامسلا ىلإ دوعصلا نأل

 زجعلا مكحب ثنحي مث «هفلخل اًبجوم نيميلا دقعني اروصتم ناك اذإو . ىلاعت هللا ليوحتب اًبهذ

 ةداع تباثلا

 هلوقب راشأ :ش ( قاب ءاملاو فلاح لا تام اذإ امك « هنيي يف ثنحب نيميلا هيلع دقع ام تاوفب ربلا تاف

 يف ربلا بجي تقؤملا يف امأ ):م فلاحلا ءاقبل ربلل طرش لحملا ءاقب نأ الإ فلاحلا تام اذإ امك

 ءروصتلا مدعل ربلا ةيلحم قبي مل ) :م ريحألا ءزجلا دنعو يأ :ش ( كلذ دنعو تقولا نم ريخألا ءزجل ا

 امك :ش ( ءادتبا هدقع اذإ امك « نيميلا لطبيو ) :م زجعلل :ش ( هيف ربلا بجي الف
 لاح نيميلا دقع

 نيميلا داقعنال طرش وه امك لحلملا دوجو نأ ىلإ اذهب راشأو :ش ( ةلاحلا هذه يف ) :م ًادتبم هنوک

 . اهئاقبل طرش كلذ

 تدقعنا بهذ رجحلا اذه نبلقيل وأ ءامسلا ندعصيل فلح نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 - رفز عم وه هجو يفو « رهظألا يف يعفاشلا لاق هبو ةرافكلا بجتف :ش ( اهبيقع ثنحو هنيمب

 .هللا همحر

ieرجحلا بلق وأ ءامسلا دوعص نأل يأ :ش ( ليحتسم هنأل دقعنيال : هللا همحر- رفز لاقو (  

 ءام هيف سيل زوك ءام برش ىلع فلحلا يف امك :ش ( ةقيقح ليحتسملا هبشأف ةداع ) :م لاحم اًبهذ

 . ءيش بجي الف نيميلا يأ :ش ( دقعني الف ) :م

ركلا قيرطب :ش ( ةقيقح نكمم ءامسلا ىلإ دوعصلا نأل « ةقيقح روصتم ربلا نأ انلو (:م
 :م ةما

 :ش (اذكو ) :م اودعص مالسلا مهيلع ءايبنألا كلذكو :ش (ءامسلا نودعصي ةكئالملا نأ یرت الآ)

 ضعبل ةمارك كلذ عقي نأب :ش ( لجو زع هللا ليوحتب اًبهذ رجحلا لوحت ) :م روصتياذكو يأ

 . اندنع قح ةداعلا فالخب ءايلوألا ةماركو « ءايلوألا

 ‹ ةرافكلاوهو :ش ( هفلخل اًبجوم ) :م اهنوك لاح :ش ( نيميلا دقعني اروصتم ناك اذإو (:م

 (ةداع تباثلا زجعلا مكحب ثنحب مث ) :م ةلمهملا ءاخاب فلحلا ليوأت ىلع هفلح يف ريمضلا ركذو

 برش نإف رفز هيلع ساق ام فالخب « رظتني نامز هل سیل ربلا نأل لاحلا يف ثنحلا بجو اغنإو :ش

 . قرفلا رهظي روصتي ال ءام هيف سيل ام زوك
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 ءالا برش نأل « زوكلا ةلأسم فالخب « ةايحلا ةداعإ لامتحا عم ثنحي هنإف فلاحلا تام اذإ امك
 .نيميلا دقعني الف روصتي ال هيف ءام الو « فلحلا تقو زوكلا يف يذلا

 نيميلا دقعنيف ‹ روصتم وهو :ش ( ةايحلا ةداعإ لامتحا عم ثنحي هنإف فلاحلا تام اذإ امك (:م

 لاحلاو يأ :ش ( هيف ءام الو « فلحلا تقو زوكلا يف يذلا ءاملا برش نأل « زوكلا ةلأسم فالخب) :م

 ناك اذإف « زوكلا يف يذلا ءاملا برش نأل « هلوق يف نإ ربخ وه :ش ( روصتي ال ) م هيف ءام ال هنآ

 . :ش ( نيميلا دقعني الف ) :م روصتم ريغ

 . كلذ نم مظعأ هتردقو « ءاملا هيف هللا قلخي نأ روصتي : تلق نإف

 هللاو « نيميلا هيلع دقعنا يذلا وه ءاملااذه نوكي ال « ءاملا هيفو ىلاعت هللاب فلح ول : تلق

 . ملعأ
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 مالكلا يف نيميلا باب
 هملك دق هنأل ‹ ثنح مئان هنأ الإ « عمسب ثیحب وهو هملکف اًنالف ملکی ال فلح نمو : لاق

 مهفي مل هنكل عمسي ثيحب وهو « هادان اذإ امك راصف « همونل مهفي مل هنكل « هعمس ىلإ لصوو

 اذإ هنأل - هللا مهمحر - انخياشم هيلعو « هظقوب نأ طرش «طوسبملا» تاياور ضعب يفو . هلفاغتل

 ( مالكلا يف نيميلا باب ) :م

 فوذحم ملك هلعفو رذع مالكلا : موق لاق . مالكلا يف نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه :ش

 وحن رداصملا رئاسك لمعي هنأ كلذ ىلع ليلدلاو « ءاطعإو ىطعأو « اًمالس ملس وحن دئاوزلا

 : نورثكألا لاقو . هلامعإ زجي مل اًمسا ناك ولو « ايز بصن ثیح < ادیز كمالك نم بجع

 : ءاسنلا) € اميلكت ىسوم هللا ملكو # ىلاعت هللا لاقو . ملكتلا يقيقحلا ردصملاو « ردصملا مسا هنإ

 . ٥١( ةيآلا : بازحألا ) :ش ( اًميلست اوملسو هبلعاولص # ىلاعت لاقو « ٠١٤١( ةيآلا

 حالطصا» يفو . دانسإلاب نيتملك نمضت ام مالكلا : ةاحنلا حالطصا يفو « رسكلاب مالك ىلع

 . هتعن عامسإ نع اًضيأ ةرابعو . هريغل همالك عامسا نع ةرابع ملك «ىفخي يذلا مالكلا «ءاهقفلا

 . ةعومسم ةعطقم ةموهفم ةقوطنم

 ثیحب وهو هملکف اًنالف ملکی ال فلح نمو ) :م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 عسي ثیحب وهو هادان اذإ امک راصف ‹ همونل مهفي مل هنكل هعمس ىلإ لصوو هملك دق هنأل ) :م

 نع ةرابع هنإف هسفن ملكت يف امك مالكلا عامسإ نع ةرابع ملكتلا ذإ :ش ( هلفاغتل مهفي مل هنكل

 ‹ هماقم هب يدؤملا ببسلا ميقأف « هيلع فقوي ال نطبي رمأ ريغلا عامس نأ الإ ٠ هسفن عامسإ

 . - هللا همحر- هداز رهاوحخ مالسإلا خيش هركذ اذك « عامسلا ةقيقح رابتعا طقسيو

 هنأ فلح يذلا نالف ظاقيإ طرش يأ :ش ( هظقوي نأ طرش «طوسبملا» تاياور ضعب يفو ) :م

 ةياور يف -هللا همحر- كلام لاق هبو ظاقيإلا طرش ثنح هظقيأو هادانف هلاق هنإف « هملكي ال

 اذک ‹ هظقوی مل نإو ثنحی هادان یتم هنآ ىلع لدی اذهف هظقیأو هادانف تاياورلا ضعب ىف ركذو

 . ؟نيطوسبملا »يف

 نأل « هظقوي مل اذإ ثنحي ال هنأ رهظألاو : «هطوسبم» يف - هللا همحر- يسحخرسلا ركذ مث

 مل اذإ هنأل ء-هللا مهمحر- انخياشم ) :م ظاقيإلا طرش ىلع يأ :ش ( هيلعو ):م بئاغلاك مئانلا
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 وه نذإلا نأل « ثنحي ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . عامسلاب الإ ققحتي ال كلذ لكو

 . هللا همحر - دمحأو

 لر ن وهشام انه : قالا رشا فو هجو يف - - هللا همحر يعفاشلاو دمحأو

 - يعفاشلا لاق هبو « ثنحيال هنأ - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو « انباحصأ لوق نم يأ

 . - هللا همحر

 هللا نم ناذآو # یلاعت هلوق هنمو :ش ( مالعإلا وه يذلا ناذألا نم قتسشم نذإلا نأل ) :م

 نم قتشم نذإإلا ناوأ يأ :ش ( نذإلا يف ع وقولا نم وأ ) :م مالعإ يأ (۳ ةيآلا : ةبوتلا ) (هلوسرو
 Die نذإلا يف عوقولا نمو ناذألا نم نذإلا يأ :ش ( كلذ لكو ) :م هتيمستل نذإلا يف عوقولا
 وهو « هالوم هل نذأ اذإ اًنوذأم دبعلا راص ال كلذك ناك ول هنأب ضرتعاو :ش ( عامسلاب الإ ققحتي
 .نذإلا يف عوقولا ىلإ اجاتحم نذإلا نكي ملف « اًنوذأم نوكي هنكل ملعي ال

 تبشيف «هيكلامو هسفن ةيلهأب فرصني دقعلا قح يف رجحلا كف اذه نذإلا نأب : بيجأو
 «مالكلا ةحابإل ىنثتسم نذإلا راصف « هنذإب الإ همالك همرح دقو نيميلا يف امأو . نذإلا درج
 . كلذل مالعأإلا نم دب الف

 :ش (نذإلاب متی ر هنإو « قالطإلا وه نذإلا نأل « ثنحي ال : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 هيلع فولحعملا يضرف « هاضرب الإ هملكي ال فلح اذإ ينعي : ش ( ءاضرلاک ) :م لعافلا نزو ىلع

 متي نذإلا كلذكو «يضارلاب متي ىضرلا نأ ال ٠ ثنحي ال هملكف فلاحلا ملعي ملو ءاشتسالاب
 :ش ( رم ام ىلع نذإلا كلذك الو) :م يضارلاب متيف :ش ( بلقلا لامعأ نم ءاضرلا انلق ) :م نذآلاب
 .دجوي ملو عامسلا ىضتقم كلذو « نذإلا يف عوقولا نم وأ مالعإلا وه يذلا ناذألا نم امإ هنأ

 هنذإپ الإ هتأرما جرخت ال فلح لزاونلا نايأ نع «ىرخصلا ىرواتفلا»و «ىواتفلا ةمتت» يف لقنو

 . - هللاامهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق يف اًنذِإ نوكي ال عمسي ال ثيح نم اهل نذأف

 ییحی نب ریصن لاقو . نذإاذه : - هللا همحر - رفزو « - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو
 يف فالتحخا ال نأ يلإ بتكف < ء ةلأسملا هذه يف راتخي اب ةلاسر يخلبلا ىلإ تبتك : - هللا همحر
 نوكي نذإلا نأل « يرمأب الإ يجرخت ال لوقي نميف فالتخالا اغإ « اعامجإ نذإ وهو ةلأسملا هذه
 ركذ ناميلس ابأ نأ الإ ريصن لاق . عامسلا نودب اًنذِإ نوكي الف رمألا امأو « عامسلا نودب اتذإ

 . هناعأ يرودقلااذكهو نذإلا يف فالتخالا

 هملكي ال فلح نإو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 مل ول هنأل « فلح نيح نم وهف ًارهش هملكي ال فلح نإو : لاق . رم ام ىلع نذإلا كلذك الو

 ةلالدب ًالمع ًالخاد هني يلي يذلا يقبف هءارو ام جارخإل رهشلا ركذو « نيميلا دبأتل رهشلا ركذي

 ناكف ‹ نيميلا دبأتي ال رهشلا نكي مل ول هنأل  ًارهش نموصأل هللاو لاق اذإ ام فالخب ‹ هلاح

 ال هتالص يف نآرقلا ارقف ملكتي ال فلح نإو « هيلإ نييعتلاف ركنم هنإو هب موصلا ريدقتل هركذ

 ثنحي سايقلا يفو ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا اذه ىلعو . ثنح هتالص ريغ يف أرق نإو ثنحي

 . ةقيقح مالك هنأل - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « امهيف

 :م فلاحلا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م فلحلا نامز نم رهشلا رابتعا يأ :ش ( فلح نیح نم وهف ارھش

 ام جارخإل رهشلا ركذف ) :م يفنلا عضوم يف معت ةركنلا نأل :ش ( نيميلا دبأتل رهشلا ركذي مل ول)

 . رهشلا ءارو ام يأ :ش ( هءارو

 :م باجيإلا يف ًالخاد هنيي يلي يذلا رهشلا يفف يأ :ش ( ًالخاد هنيي يلي يذلا يقبف ) :م

 يف هقحل يذلا ظيلغلا نيميلا اذه ىلع لماحلا هنأل « فلاحلا لاح يأ :ش ( هلاح ةلالدب ًالمع)

 . ةلاحلا هذه يف هملكي ال نأ هدارم ناكف « لاحلا

 ( هركذ ناكف « نيميلا دبأتي ال رهشلا نكي مل ول هنأل  ارهش نموصأل هللاو لاق اذإ ام فالخب ) :م

 ( هيلإ نييعتلاف ركنم رهشلا نإو ) :م هنإو ‹ رهشلاب يأ :ش ( هب موصلا ريدقتل ) :م رهشلا ركذ يأ :ش

 يف امأ ‹« موصلا يف اذه « اًعوبتم وأ اًعباتتم اًقلطم ءاش رهش يأ نيعي نأ هلف فلاحلا ىلإ يأ :ش

 اذإ هنآ الإ ء اراهنو ًاليل لصأ هيف عباتتلا نأل « عباتتلا همزليو . ءاش رهش يأ نيعي هنإف فاكتعالا

 مل هنأل < ‹ لصأ هيف قيرفتلا نإف موصلا فالخب « قرفي نأ هل ذئنيحف « يلايللا نود رهشلا لاق

 رجأ اذإ امأ ىلوألا ةلأسملا ريظنو « عباتتلا همزليف « اًعباتتم لاق اذإ الإ « ةصاخ رهشلا يف الإ دجوي

 رثكألا ىلإ دقعلا فرصني رهشلا ركذي ملول هنأل < ‹« دقعلا يلي يذلا رهشلا هنم دارملا ناك ارهش هراد

 مكحب باجيإلاب ًالصتم رهشلا يقبف « ءءارو ام جارخإل رهشلا ركذ ناكف « ادساف نوكي هنکل

 هتالص ريغ يف أرق نِإو ‹ ثنحي مل هتالص يف نآرقلا ًارقف ملكتي ال فلح ولو ):م . باجيإلا لصأ

 فلح اذإ ينعي :ش ( ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا ) :م ليصفتلا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو « ثنح

 ال ةالصلا يف ناك نإف ‹ ربكأ هللا : لاق وأ « هللا الإ هلإ ال : لاق وأ ء هللا ناحبس : لاقف ملكتيال

 ةالصلا يف يأ :ش ( امهيف ثنحي سايقلا يفو ) :م . ثنحي ةالصلا جراخ ناك نإو « ثنحي

 هنأل ) :م - هللا همحر - دمحأ لاق هبو :ش ( يعفاشلا لوق وهو ) :م هنسحأو حيبستلاب اهجراخو

 وأ نآرقلا ئراق نوکی هموهفمف : لاقي «اهتحت اهتحت ةيوطنم فورحل مسا مالكلا نأل :ش ( ةقيقح مالك

 . ةلاحم ال املكتم ربكملا وأ للهملا وأ حبسملا

 امأ :ش ( اًعرش الو اًقرع مالکب سیل ةالصلا يف ) :م هذه نم دحاو لك نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م

 ال ةالصلا يف دوج وما ن ملعف « « ةالصلا كرتي يك مالكلا كرت ىلع فلحي ال ناسنإلا نألف اًقرع
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 اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ» : مالسلا هيلع لاق ءاعرش الو افرع مالكب سيل ةالصلا يف هنأ انلو

 لب اًملكتم ىمسيال هنأل ‹ ةالصلا ريغ يف ثنحب ال انفرع يف : ليقو .« سانلا مالك نم ءيش
 اذإ مويلا مسا نأل ؛ راهنلاو ليللا ىلع وهف قلاط هنأرماف اًتالف ملكأ موي لاق ولو . احبسمو اًئراق

 لافنألا) ¢ هربد ذئموي مهلوي نمو : ىلاعت هللا لاق . تقولا قلطم هب داري دت ال لعفب نرق

 دتمب ال مالكلاو ء ٠١( :ةيآلا

 . حابماذهو « ةالصلا يف مارح مالكلا نألو « اًفرح امالك ىمسي

 نإ ) :م : ايب يبنلا لاق يأ :ش ( مالسلا هيلع لاق ) :م : هلوقب هيلإ راشأ دقف اعرش امأو

 يف ةالصلا باتك يف ىضم دق ثيدحلا اذه :ش ( سانلا مالک نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص

 -هنع هللا يضر- يملسلا مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم ملسم هجرخأو « ةالصلا دسفي ام باب

 حيبستلا وه امنإ سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نأ هيفو « ليوط ثيدح وهو

 . نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو

 لاق :ش ( احبسمو اًئراق لب اًملکتم یمسی ال نآل ‹ ةالصلا ريغ يف ثنحي ال انفرع يف : ليقو ) :م

 هيلعو « سانلا مالك ىلإ هنيي فارصنال « ربك وأ لله وأ حبس اذإ ةالصلا جراخ : مالسإلا خيش

 . - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « ىوتفلا

 لهأ ةداع يفاذه : «ريغصل | عماجلا حرش» يف - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ارق ءاوس « ٹنحی د نأ يغبني ال نآرقلا آرقف ملكتي ال نأ لجرلا فلح اذإ اندالب يف امأو « قارعلا

 . - هللا همحر - يباتعلاو ديهشلا ردصلا بهذ هيلإو < ةالصلا ريغ يف وأ ةالصلا يف

 لعفب نرق اذإ مويلا مسا نأل « راهنلاو ليللا ىلع وهف « قلاط هتآرماف االف ملكأ موي : لاق ولو ) :م

 :ش ١١( ةيآلا : لافنألا) :م € هربد ذئموي مهلوي نمو # : ىلاعت هللا لاق « تقولا قلطم هب داري دنمي ال

 . تقولا لطم هب دارأ

 لب هتاذل دادتمالا لبقي الو « ءيشلا ءاقب دجوي امك ضرع هنأل :ش ( دت ال مالكلاو ) :م

 « ىنعمو ةروص لوألا لثم يناثلا نأل « كلذ ريغو بوكرلاو سولحجلاو برضلاك لاثمألا ذختي

 . ةدتمملا ريغلاك لعجف

 نوكيف « لاثمألا ددجتب لوقلا هيف مقي ملف « لوألا ديفي ام ريغ ىنعم دعب يناثلا مالكلا ام

 . اًقلطم مالكلا دجو اذإ هنيي يف ثنحيف < اًراهن وأ ناك اليل تقولا قلطم مويلا نم دارملا

 رجفلا عولط نم دتم نامز وهو راهنلا مويلاب تدصق نإو يأ :ش ( ةصاخ راهنلا ينع نإو ) :م

 هيف لمعتسم هنأل « مكحلا يف قدص ينعي :ش ( ءاضقلا يف نيد ) :م سمشلا بورغ ىلإ قداصلا

 .همالك ةقيقح ىون هنأل :ش ( اًضيأ راهنلا يف لمعتسم مويلا نأل ) :م أ
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 فسوي يبآ نعو « اًضيأ راهنلا يف لمعتسم مويلا نأل ‹ ءاضقلا يف نيد ةصاخ راهنلا ينع نإو
 ليللا ىلع وهف االف ملكأ ةليل لاق ولو فراعحملا فالخ هنأل ‹ ءاضقلا يف قدصي ال هنأ هللا همحر

 تقولا قلطم يف هلامعتسا ءاج امو « ةصاخ ضايبلل راهنلاك ليللا داوس يف ةقيقح هنأل « ةصاخ

 ‹ نالف نذأي نآ الإ : لاق وأ نالف مدقي ىتح : لاق وأ « نالف مدقي نأ الإ االف تملک نإ : لاق ولو

 نذإلاو مودقلا دعب هملك ولو . ثنح نذإلا وأ مودقلا لبق هملكف « قلاط هتأرماف نالف نذأي ىتح وأ

 ةياغ هنأل « ثنحب مل

 نأل يأ :ش ( فراعنملا فالخ هنأل ءاضقلا يف قدصي ال هنأ - هللا همحر- فسوب يبأ نعو ) :م

 (اتالف ملكأ ةليل :لاق ولو ) :م فرعلا يف نورقلا فالخ « دت ال لعفب نرق موي نم ادار راهنلا نوك

 ءاج امو « ةصاخ ضايبلل راهنلاك ليللا داوس يف ةقيقح هنأل « ةصاخ ليللا ىلع وهف ) :م

 ‹ راهنلا دض ليللا « طوسبملا» يفو :ش ( تقولا قلطم يف ) :م ليللا لامعتسا يأ :ش ( هلامعتسا

 راهنلا نأامك « ٦۲( ةيآلا : لحنلا) € ةفلخ راهنلاو ليللا لعج يذلا وه :  ىلاعت هللا لاق

 . داوسلاو ةملظلا نامزب صتخي ليللا اذكف ءايضلا نامزب صتخم

 : رعاشلا لاق « اًضيأ تقولا قلطل لمعتسم ليللا : تلق نإف

 ريمحو ماذج انيقال يلايل ةمحش ءاضيب لك انئج انكو

 ‹ راهنلا يف اهنوك رهاظلاو < ًراهنو اليل عقت يهو ةبراحملل ةاقالملا ال تقولا قلطم دارملاو

 . هدعبو

 اربصأ توملا ىلع اوناك مهنكلو اهلثمب انيقس سأك مهانيقس

 ام لوخد يضتقي عمجلا ظفلب ركذ ذإ نيددعلا دحأو عمحلا ظفلب ليللا ركذ رعاشلا : تلق

 : نارمع لآ ) (ارمر الإ مايأ ةثالث $ لاقو # لايل ثالث # لجو زع هللا لاق . ددعلا نم هئازإب

 . درغملا يف انمالكو « ةدحاو ةصقلاو « ٤١( ةيآلا

 ‹ نالف نذأي نآ الإ لاق وأ « نالف مدقب یتح لاق وأ « نالف مدقب نأ الإ االف تملک نإ لاق ولو ) :م

 ( ثنح نذإلا و ) :م نالف مودق لبق يأ :ش ( مودقلا لبق هملكف « قلاط هتأرماف نالف نذأي ىتح وأ

 نأل يأ :ش (ةياغ هنأل ‹ ثنحي مل نذإلاو مودقلا دعب هملك ولو ) :م ثنح نذإإلا لبق هملك وأ يأ :ش

 ( رجفلا علطم ىتح# : ىلاعت لاق « ةياغلل «ىتح» ةملكو « ةياغ نذإلاو مودقلا نم دحاو لك

 رذعتل ةدارم ريغ ءانثتسالا ةقيقح نأل « ةياغلا ىنعمب انه اه «الإ» ةملك امأو . ٠١( ةيآلا : ردقلا)

 نيب امل ةياغلا نع اًراجم لعجف « هسنج نماسيلامهنأل « مالكلا يف مودقلاو نذإلا ءانئتسا

 . هلبق مكحلا فلاخي امهنم دحاو لك دعب مكحلا نإ ثيح نم ةهباشملا نم ةياغلاو ءانتسالا
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 نالف تام نإو « نيميلا ءاهتنا دعب مالكلاب ثنحي الف « اهدعب ةيهتنمو ةياغلا لبق ةيقاب نيميلاو
 ‹ مودقلاو نذإلاب يهتني مالك هنع عونمملا نأل - هللا همحر - فسوي يبأل اًنالخ« نيميلا تطقس

 طوقس دنعف ‹ طرشب سيل روصتلا هدنعو « نيميلا تطقسف . دوجولا روصتم توم ا دعب قبي ملو
 نالف قيدص وأ نالف ةأرما وأ هنيعب دبع وني ملو نالف دبع ملكي ال فلح نمو . نيميلا دبأتب ةياغلا
 لعف ىلع هنیمي دقع هنأل « ثنحی مل مهملکف هقیدص یداع وأ هتآرما هنم تناب وآ هدبع نالف عابف

 ءاهتتا دعب الكلاب ثنحب الف ) :م ةياغلا دعب يأ :ش ( اهدعب ةيهتنمو ةياغلا لبق ةيقاب نيميلاو) م
 اذإو ‹« نيميلا ءاهتنا دعب هملك هنأل <« ثنحي مل نذإلاو مودقلا دعب هملك اذإ هنأ هنايب :ش ( نيميلا

 ( نالف تام نإو ) :م . نيميلا ءاقب لاح دجو ثنحلا طرش نأل « ثنحي نذإلاو مودقلا لبق هملك
 يبأل اًقالخ ) :م ربلا روصق ءافتنال :ش (نيميلا تطقس) :م نذإلا وأ مودقلا هيلإ دنسأ يذلا ينعي :ش

 :ش ( هنع عونمملا نأل) :م ةياغلا طوقس دعب ةديؤم نيميلا ىقبت لاق هنإف :ش ( - هللا همحر- فسوب

 .( نيميلا تطقسف « دوجولا روصتم توم ا دعب قبي ملو ‹ مودقلاو نذإلاب يهتني مالك ) :م فلاحلا نع يأ

 مودقلا ىلع تدقعناو نيميلا لطبي ال نأ بجاولا ناكف « ةنكمم ةايحلا ةداعإ : تلق نإف :ش
 . هتوم دعب ةداعلا ال ةمئاقلا ةايح يف نذإلا وأ

 .ثنحي ال هتوب فلاحلا ملعي ملو « تيم نالفو االف نلتقأل :لاقاذإ : الق اذهلو

 . ةمئاقلا تقو اهنأل « نيميلا دقعني تيم نالفو اًتالف نلتقأل لاق اذإ انلق اذهلو

 . نكمم حورلا نيع ةداعإ : تلق نإف

 انالوم ةمالعلا نع لقناذك « حور هل سيلو يح ىلاعت هللا نأل ٠ حورلا ريغ ةايحلا : انلق
 . - ىلاعت هللا همحر- نیدلا دیمح

 طوقس دنعف « طرشب سيل روصتلا ) :م - هللا همحر- فسوي يبأ دنع يأ :ش ( هدنعو ) م

 وأ يأ :ش (نالف قيدص وأ نالف ةأرما وأ هنيعب دبع وني ملو نالف دبع ملكي ال فلح نمو) م

 يآ :ش ( مهملکف هقیدص یداع وأ هتآرما هنم تناب رأ هدبع نالف عابف) :م نالف قیدص ملکی ال فلح

 مل) :م ةثلاثلا ةلأسملا يف نالف قيدص وأ ةيناثلا ةلأسملا يف ةأرملا وأ ىلوألا ةلأسملا يف دبعلا ملكف
 ةلأسملا ىف امك :ش ( كلم ةفاضإ امإ « نالف ىلإ فاضم لحم يف عقاو لعف ىلع هنيي دقع هنأل ثنحب

 .ىلوألا

 الف) :م امهنم دحاو :ش ( دجوي ملو ) :م نييرخألا نيتلأسملا يف امك :ش ( ةبسنلا ةفاضإ وأ ) :م
 ريغلا ىلإ بوسنم لحم يف لعف ىلع هنيي دقع ىتم هنأ لئاسملا هذه سنج يف لصألا :ش ( ثنحي
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بسن ةفاضإ وأ كلم ةفاضإ امأ « نالف ىلإ فاضم لحم يف عقاو
 ثنحب الف دجوي ملو ة

 تقو دجوي مل اذإ نيميلا تقو ةبسنلاب ربتعي الو « هيلع فولحملا دوجو تقو ةبسنلا دوجوو

 نيميلا تقو ةبسنلا دوجو ىعاري كلم اب ال ريغلا ىلإ ابوسنم ناك نإو « هيلع فولحملا لعفلا دوجو

 ال وأ هتباد بکری ال وأ نالف راد لخدی ال اذکو « نالف دبع ملکی ال هلوق وهو : لوألا لاثم

 ماعطلا لكأ وأ بوكرلا وآ لوخدلا وأ مالكلا دجوو كلما لاز اذإو هبوث سبلي ال وأ هماعط لكأي

 هقيدص ىداع وأ « نالف اهنابأف نالف قيدص وأ نالف ةأرما ملكي ال هلوق وه : يناثلا لاثمو

 هذه نأل ‹ كلم لا يف ينعي نيميلا ىلع لماحلا لوألا لعفلا يف نارقلا هجوو . ثنحي مهملكف

 ةداع يداعيو ‹ رجه ءالؤه ناكم ءالؤه يف ىنعمب يناثلا لعفلا ىفو . ةداع يداعت ال ءايشألا

 . مهنم روصتم ىذألا نأل « مهيف ىنعمب

 . ءالؤه يف امك « هنم روصتم ىذألا نإف « نالف دبعب اذه لكشي : ليق نإف

 - ةفينح يبأ دنع ثنحي دبعلا يف نأ «هرداون» يف - هللا همحر - ةعامس نبا ركذ : انلق

 تادامجلاب قحلم زارحإلا دنع رابتعالا طقاس كولم دبعلا نأ ةياورلا رهاظ دجو اذهل - هللا همحر

 لب « نيميلا هنارجه دصقي ال هنم ىذألا ناك اذإ هنأ رهاظلاو « مئاهبلاك قاوسألا يف عابت اذهلو

 . (ةريخذلاو اطوسبملا» ىف اذك « هديس دصقي

ث« ةجوزلاو قيدصلا دحتا مث قيدص الو ةج وز هل نكي مل: تلق نإف
 . همكح نوكي ام ملك م

 - هللا همحر- ةفينح يب لوق سايق ىلع اولاق « «ريغصلا عماجلا» يف اذه ركذي مل : تلق

 . ثنحي ال تادايزلا يف : لاق دقف - هللا همحر - دمحم امأو . ثنحي

 وبأ لاق نوكي نأ لمتحي «ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو

 نأب كلذ عم ةراشإلا تدجو نإو : - هللا همحر - ةغينح وبأ لاق ام لثم - هللا همحر - فسوي

 يف ثنح ملك مث ةقادصلاو ةيجوزلا تلاز مث هذه نالف ةجوزو هذه نالف قيدص ملكأ ال : لاق

 . ىلوأ ةراشإلا تناكف « ةراشإلاك فيرعتلل ةبسنلا ركذ نأل « مهلوق

 كلملا ةفاضإ يف ) :م ثنحلا مدع يأ :ش (اذه ) :م :- هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

صلاو ةأرملاك ثنحي -هللا همحر- دمحم دنع ةبسنلا ةفاضإ يفو ) :م ةثالثلا نيب :ش ( قافتالاب
 :ش ( قيد

 وآ هتأرما قلط اذإ اذه ىلعف « فلحلا تقو ةبسنلا دوجو ربتعي - هللا همحر - دمحم دنع نأ هنايب



 همحر - دمحم دنع ةبسنلا ةفاضإ يفو « قافتالاب كلملا ةفاضإ يف اذه : - هنع هللا يضر - لاق

 ةأرملا نأل ‹ فيرعتلل ةفاضإللا هذه نأل : تادايزلا ىف لاق . قيدصلاو ةأرملاك ثنحي - هللا

 ام هجوو . ةراشإلا يف امك « هنيعب مكحلا قلعتيف اهماود طرتشي الف نارجهلاب نادوصقتم قيدصلاو

 ‹ هيلإ فاضملا لجأل هنارجه هضرغ نوكي نأ لمتحي هنأ ريغصلا عماجلا ةياور يهو انه اه ركذ

 دبع :لاق نب هنيعب دبع ىلع هنيي تناك نإو كشلاب ةفاضإلا لاوز دعب ثنحي الف « هنيعي مل اذهلو

 قيدصلاو ةأرملا يف ثنحو دبعلا يف ثنحي مل هنيعب نالف قيدص وأ اهنيعب نالف ةأرما وأ اذه نالف

 يف ثنحبي : - هللا همحر - دمحم لاقو . - هللا امهمح ر - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو

 وهف اهلخد مث اھعابف هذه نالف راد لخدي ال فلح نإو - هللا همحر - رفز لوق وهو « اًضيأ دبعلا
 . فالتخالا اذه ىلع

 هجو هنايب ىلإ راشأو :ش ( تادايزلا يف : لاق ) :م - هللا همحر - دمحم دنع ثنحی هقیدص یداع

 ( اهماود طرتشي الف« نارجهلاب نادوصقم قيدصلاو ةأرملا نأل « فيرعتلل ةفاضإلا هذه نأل ) :م هلوقب اذه

 طرتشي ال فيرعتلل ناك ام نأل « نالف ىلإ قيدصلا ةفاضإو . جوزلا ىلإ ةأرملا ةفاضإ ماود يأ :ش

 ينعي ثنحلا مكح قلعتي يأ :ش ( هنيعب مكحلا قلعتيف ) :م فيرعتلا دعب هنع ءافيتسالل هماود

 وأ اذه نالف قيدص ملكأ ال لاق نأب :ش ( ةراشإلا يف امك ) :م قيدصلا وأ ةأرملا وهو « دوصقملا

 لوق وهو ةبسنلاو كلملا لاوز دعب ثنحلا مدع وهو :ش ( انه اهركذ ام هجوو ) :م . هذه نالف ةجوز

 يأ :ش ( هنارجه هضرغ نوک نأ لمتحي هنأ «ریغصلا عماجلا» ةياور يهو ) :م - هللا همحر ةفينح يبأ

 ضرغ نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو « هيلإ فاضما لجأل ) :م فاضملا نارجه فلاحلاو « هضرغ

 لقي مل ثيح فاضملا نيعي مل يأ :ش ( هنيعي مل ) :م هيلإ فاضملا لجأل فاضملا نارجه فلاحلا

 نأ لامتحال :ش ( كشلاب ةفاضإلا لاوز دعب ثنحي الف ) :م هذه نالف ةأرما وأ « اذه نالف قیدص

 . هيلإ فاضملا لجأل هنارجه نوكي

 ةًأرما لاق نأب :ش ( اهنيعب نالف ةأرما وأ « اذه نالف دبع لاق نأب هنیعب دبع ىلع هنیمی تناک نإو) :م

 ثنحو دبعلا يف ثنحي مل) :م هنيعب نالف قيدص لاق وأ يأ :ش ( هنيعب نالف قيدص وأ ) :م هذه نالف

 - فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ) :م ثنحلا مدع يأ :ش (اذهو « قيدصلاو ةأرملا يف

 :ش ( -هللا همحر- رفز لوق وهو « اًضيأ دبعلا ىف ثنحي -هللا همحر- : دمحم لاقو . - هللا همحر

 .  - هللا همحر - دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو

 يأ :ش ( فالتخالا اذه ىلع وهف اهلخد مث نالف اهعابف هذه نالف راد لخدی ال فلح ناو ) :م

 دبعلا يف امك لوخدلا دجو مث تعيب اذإ اهيلإ راشملا رادلا يف ثنحي - هللا همحر - دمحم دنع

 امأ ء ةاداعملل ناحلصي ال رادلاو دبعلا نأل « ثنحي ال امهدنعو « هملك مث عيب اذإ هيلإ راشم

 . اهبحاص يف ىنعمل نارجهي انإو « هتلزنم طوقسو هتاذل ىداعي هنألف دبعلا امأو . ةرهاظف رادلا



 ةعطاق اهنوكل اهنم غلبأ ةراشإلاو فيرعتلل ةفاضإلا نأ - هللا امهمحر - رفزو دمحم لوق هجو

 نأ امهلو . ةأرملاو قيدصلاك راصو ةفاضإلا تغلو « ةراشإلا تربتعاف ةفاضإلا فالخب « ةكرشلل

 اذكو ءاهتاوذل ىداعت الو رجهت ال نايعألا هذه نأل ء هيلإ فاضملا يف ىنعم نيميلا ىلإ يعادلا

 تناك اذإ ام فالخب كلما مايق لاحب نيميلا ديقتف اهكالم يف ىنعل لب « هتلزنم طوقسل دبعلا

 ىنعمل يعادلاو فيرعتلل ةفاضإلا تناكف هتاذل يداعي هنأل ةأرملاو قيدصلاك ةبسن ةفاضإ ةفاضإلا

 نييعتلا مدعل رهاظ ريغ هيلإ فاضملا يف

 ةاداعملل ناحلصي امهنإف « قيدصلاو ةأرملا فالخب ثنحي ال لعفلا دجو مث كلملا لاز اذإف

 . ةمادعلاو ةيجوزلا لاوز دعب ثنحيف امهيلإ راش دقو فيكف

 نم يأ :ش ( اهنم غلبأ ةراشإلاو فيرعتلل ةفاضإلا نأ-هللا امهمحر- رفزو دمحم لوق هجو ) :م
 ةلزنمب اهنوكل :ش ( ةكرشلل ةعطاق ) :م ةراشإللا نوكل يأ :ش ( اهنوكل ) :م فيرعتلل يتلا ةفاضإلا

 :م كلذك ناك اذإف « اديبع نالفل نوكي نأ زاوجل :ش ( ةفاضإلا فالخب ) :م هيلع ديلا عضو

 قيدصلاك هيلإ راشملا دبعلا راصو يأ :ش ( قيدصلاو ةأرملاك راصو « ةفاضإلا تغلو ةراشإلا تربتعاف)

 - دمحأو كلامو يعفاشلا دنعاذكو < - هللا همحر - رفزو دمحم دنعامهيلإ راشأ « ةأرملاو

 ىلإ يعادلا نأ ) :م - هللا همحر - فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م . هللا همحر

 نيميلا ىلإ يعادلا نايبل لب ٠ فيرعتلل ةفاضإلا نأ ملسن ال ينعي :ش ( هيلإ فاضملا يف ىنعم نيميلا

 :م بوثلاو رادلاو « ناك ناويح يأ « ةبادلا يآ :ش ( نايعألا هذه نأل ) :م هيلإ فاضملا يف ىنعم

 : لیق نإف:ش ( هتلزنم طوقسل ) :م لب « هتاذل رجهی ال :ش (دبعلا اذکو « اهتاوذل رجهت الو یداعت ال)

 انلق سرفلاو ةأرملاو رادلا يف ثالث يف مؤشلا نأ ربخلا ءاجو « لوق ىلع اهتاذل ىداعت نأ لمتحي

 ريغ وهو رخآ ببسل لب « اهتاذل ىداعي ال ةداعلا يف نإف « ةداعلاو فرعلا هب فرعي مل لامتحا كاذ

 :ش ( اهکالم يف ىنعمل لب ) :م هلوق ینعم وهو « اًقرع اهبابرأ ببسب يداعم هيف نحن اميفو « مولعم
 :م كلذك ناك اذإف < ماللا ديدشتو ميلا مضب اهكالم يف ىنعم لجأل ءايشألا هذه رجهب يداعي يأ

 . كاذ اذإ يعادلا ىنعملا مايقب :ش ( كلملا مايق لاحب نيميلا ديقتف )

 دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ةأرملاو قيدصلاك  ةبسن ةفاضإ ةفاضإلا تناك اذإ ام فالخب ) :م

 هيلإ فاضملا يف ىنعمل يعادلاو فيرعتلل ةفاضإلا تناكف ) :م رهاظ وهو :ش ( هتاذل يداعي ) :م امهنم

 « نارجهلا نيعتم ريغ هيلإ فاضملا يف يذلا ىنعملا ىلإ يعادلا ينعي :ش ( نييعتلا مدعل رهاظ ريغ

 ةفاضإلا نيب عمج اذإف ٠ هريغب رجهي دقو « هنيعب ةداع رجهي رحلا نأ ركذ امل هتاذل رجهم نأل

 ( ماقت ام فالخب ) :م ةراشإلا ةخل ريخل نارجهلا رابتعا يف نألو < هنيعب نارجهلا نيعت ةراشإلاو

 . ةفاضإلا ةهجو نارجهلا نييعت نم انركذ ال دبعلا ةلأسم يهو :ش

 ملكيال فلح نإو ) :م :اريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 هذه نأل ‹ ثنح هملك مث هعابف ناسليطلا اذه بحاص ملكي ال فلح نإو لاق « مدقت ام فالخب

 . هيلإ راشأ اذإ امك راصف ‹ ناسليطلا ىف ىنعمل ىداعي ناسنإلا نأل ‹ فيرعتلا الإ لمتحت ال ةفاضإلا

 ذإ هيلإ راشملاب قلعت مكحلا نأل؛ ثنح اًخيش راص دقو هملكف باشلا اذه ملكي ال فلح نمو

 . لبق نم رم ام ىلع نيميلا ىلإ ةيعادب تسيل ةفصلا هذهو. وغل رضاحلا ىف ةفصلا

 ‹ ةمجعلل عمجلا يف ءاهلاو « ةسلايط هعمجو « ناسليط بيرقت وهو :ش ( ناسليطلا اذه بحاص

 اهادسو اهتمحل ةسلايطلا فيراعتلا عمج يفو « اًرودم مجعلا سابل نم وهو « برعي يسراف هنأل

 . فوص

 . [. . .]ةيمجع كب داري « ناسليطلا

 ال ةفاضإلا هذه نأل « ثنح هملك مث ) :م « هناسليط ناسليطلا بحاص عابف يآ :ش ( هعابف ) :م

 ىلإ يأ :ش ( هيلإ راش اذإ امك راصف ناسليطلا يف ىنعمل يداعي ال ناسنإلا نأل « فيرعتلا الإ لمتحت

 . ثنحي ال يرتشملا ملك نإو « هب نيميلا تقلعتف « ناسليطلا بحاص

 ‹ اخيش راص دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( اخيش راص دقو هملكف باشلا اذه ملكي ال فلح نمو ) :م

 «ثنح ) :م فذحي دقو « دق ركذ نم اهيف دب ال ًالاح تعقو اذإ ةيضامل ا ةيلعفلا ةلمحلا نأ ملع دق

 تناك اذإ الإ ‹ ةربتعم بئاغلا ىفو :ش ( وغل رضاحلا ىف ةفصلا ذإ « هيلإ راشمل اب قلعت مكحلا نأل

 . ربتعي ذئنيحف « نيميلا ىلإ ةيعاد ةفصلا

 فلح وأ ءاًبطر راص ام دعب لكأف ارسب لكأي ال فلح اذإ امك « ةفصلا كلتب نيميلا دقعنتو

 كلت نأل « ةبوطرلا وأ ةروسبلا ةفصب نيميلا ديقتل ثنحي ال ارت راص ام دعب لكأف اًبطر لكأي ال

 « عرش روجهم ريغصلا نارجه نأل « ةيعاد ربتعت مل نأشلا ةفص انهو نيميلا ىلإ ةيعاد ةفصلا

 نارجه مزلي ةيعاد ةفصلا تربتعا ولف « انريبك رقوي ملو انريغص محري مل نم مالسلا هيلع هلوقل

 . كلذ زوجي الف ءاعرش روجهملا

 هلبقام ىلع دري ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( نيميلا ىلإ ةيعادب تسيل ةفصلا هذهو ) :م

 لكألا يف نيميلا باب لوأ يف يأ :ش ( لبق نم رم ام ىلع ) :م نآلا هانركذ اميف هنايب جردنا دقو

 . لمحل ا اذه محل لكأي ال ام ةلأسم يف برشلاو



 لصف

 دق نيحلا نأل ؛ رهشأ ةتس ىلع وهف نامزلا وأ نيحلا وأ اًنامز وأ اًنيح ملكي ال فلح نمو : لاق
 نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ له # : ىلاعت هللا لاق « ةنس نوعبرأ هب داري دقو ‹ ليلقلا نامزلا هب داري
 ( نيح لك اهلكأ يتؤت > : ىلاعت هللا لاق ‹ رهشأ ةتس هب داري دقو :٠ ةيآلا ناسنإلا  رهدلا

 . هنيي ىلإ فرصنيف « طسولا وه اذهو . ٠١( ةيآلا : ميهاربإ)

 ( لصف ) :م

 ركذي ملو ‹ لصف ظفل ركذ اغإو « روكذملا بابلاب ةقلعتم لئاسم نايب يف لصف اذه يأ :ش
 يف لصفلا اذه لئاسمو : يكاكلا لاق . ةيعبتلاب روكذملا بابلا يف ةلخاد هلئاسم نأل « باب ظفل

 هل عبات نامزألاو لصآ نايعألاف « نايعألاب قتلعتم اهلبق امو نامزلاب لعنت اهنأ الإ  اًضيأ مالكلا

 . زوجي ال لیلد الب حیجرتلاو « یفخی ال رظن هل عبات هلوق يفو . یهتنا

 ال : لاق وأ يأ :ش ( اًتامز وأ اتيح ملكي ال فلح نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( نامزلا وأ ) :م ماللاو فلألاب :ش ( نيحلا ) :م هملكي ال .:لاق وأ يأ« نيحلا وأ اًتامز هملکی

 لاق هبو :ش ( رهشأ ةتس ىلع ) :م عقاو فلحم يأ :ش ( وهف ) :م اًفرعم نامزلا هملكي ال : لاق وأ
 لاق « عطقألا حرش» يفو . نيعتب تباث هنأل « ةعاس وهو « ةدم ىندأ : يعفاشلا لاقو . دمحأ

 يف كلذ لعفف تابثإلا ىلع فلح نإو . ةدحاو ةعاس ىلع هتميق يفن ىلع فلح اذإ : يعفاشلا

 . زاج هرمع رخآ

 ةيالا : ميهاربإ) 4 نيح لك اهلكأ يتؤت » ىلاعت هللا لاق . ةتس ىلع لمحي : كلام لاقو

 . ةدملا نم طسولا هنألو « رهشآ ةتسل اهب دارملاو ٥

 نم نأل « -امهنع هللا يضر- سابع نبا هلاق اذك « رهشأ ةتس نيح لك هلوق نم دارم ا : انلق

 ىلع لمحي قالطإلا دنعف « طسولا وه ناكف « رمتلا ةتس رمتلا كردي نأ ىلإ علطلا جرخي نيح

 . اهطاسوأ رومألا ريخف ٠ طسولا

 نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف # : ىلاعت هللا لاق :ش ( ليلقلا نامزلا هب داري دق نيحلا نأل (:م

 لاق) :م ةنس نوعبرأ :ش ( هب داري دقو ) :م ةالصلا تقو هب دارملاو « ۱١( ةيآلا : مورلا ) € نوحبصت

 ريسفتلا لهأ : لاق « :ش ١( ةيآلا : ناسنإلا ) :م  رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىت له # : ىلاعت هللا

 :م 4 نيح لك اهلكأ يتؤت : ىلاعت هللا لاق « رهشأ ةتس هب داري دقو ) :م ةنس نوعبرأ هب دارملا

 اذهو ) :م رهشأ ةتس هنأ -هنع هللا يضر- سابع نبا نع نآلا انركذ دقو :ش ( ٠١ ةيآلا :ميهاربإ)

 :م كلذك ناك اذإف «نآلا رم دقو « طسولا وه رهشأ ةتس ىنعمب يذلا نيحلا يأ :ش ( طسولاوه

 . ةين هل نكي مل اذإ رهشأ ةتس ردق ىلإ يأ :ش ( هنيمي ىلإ فرصنيف)
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 ةلزنم هنأل « ابلاغ هب دصقي ال دبؤملاو « ةداع هيف عانتمالا دوجول عنم اب دصقي ال ريسيلا نأل اذهو

 كتيأر ام لاقي نيحلا لامعتسا لمعتسي نامزلا اذكو « انركذ ام نيعتف دبأتي « هنع تكس ولو دبألا

 یون هنأل ‹ یون ام ىلع وهف ائیش یون اذإ امأ ‹ ةین هل نکت مل اذإ اذهو « ینعمب نامز ذنمو نیح ذنم

 وه ام يردأ ال رهدلا : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو ‹امهدنع رهدلا كلذكو « همالك ةقيقح

 مدعل :ش ( عنملاب دصقي ال ريسيلا نال ) :م ؟اذال رهشأ ةتس ىلع لمحلا يأ :ش ( اذهو ) :م

 يأ :ش ( ةداع هيف عانتمالا دوجول ) :م ةدحاو ةعاس يف مالكلا نع عانتمالا يف نيميلا ىلإ ةجاحلا

 ( دبألا ةلزنمب هنأل « ابلاغ دصقي ال ) :م ديدملا نامزلا يأ :ش ( ديدملاو ) :م ةداعلا ثيح نم ةعاسلا ردق

 تكس ولو ) :م نيحلا ركذي مل كلذ هدارم ناك ولف « فرعلا ىف اًدبأ لوقي كلذ دارأ نم نأل :ش

 نأ ملعا. طسولا وهو :ش ( انركذ ام نيعتف ) :م نيميلا يأ :ش ( دبأتي ) :م ديدملا نع يأ :ش (هنع

 ام عيمج :هريسفت يف جاجزلا لاقو « هريغو «لمجلملا» يف اذك « هريثكو هليلق نامزلا وه نيحلا

 وأ تلاط اهلك نامزألا عيمحل حلصي تقولاك نامز مسا نيحلا نأ ىلإ بهذي ةغللا لهأ نم اندهاش

 ةيحلا ةفص يف يعمصألا دشن ةغبانلا لوق تقولا ةلزنب نيحلا نأ ىلع ليلدلاو : لاق مث « ترصق

 : غودلملاو

 عقان مسلااهباينأ يف يشقارلا ةليئض ينترواس امك تبنف هلبق امو

 ال قحس مسلا نأ هانعم ماللا ديدشتب هقلطت مهلوق اًتضعب مهضعب رذنأ يأ - اهرذانت - : هلوق

 داضلا حتفب ةليئضلاو « بثو يآ دسألا هيلإ رواس نم ىنثأو ينترواس ىنعمو . اتقو دوعيو ء اًتقو

 ءارلا مضب شقرلاو ضعب ىلإ اهضعب مضنيو ضبقنت يتلا ةيحلا يه ماللابو ةزمهلا رسكو ةمجعملا

 عقانو ‹ طقنو طوطخ اهرهظ يف يتلا ةيحلا يهو « ءاشقر عمج ةمجعملا نيسلابو فاقلا نوكسو

 . تباث يأ « فاقلاو نونلاب

 :م دحاو :ش ( ینعمب نامز ذنمو نیح ذنم كتيأر ام لاقي نيحلا لامعتسا لمعتسي نامزلا اذكو ) :م

 اذإ ) :م فيرعتلاب امهلاق وأ اًتامز وأ اتيح هملكي ال هلوق يف رهشأ ةتس ىلع لمحلا يأ :ش (اذهو )

 ىون هنأل « ىون ام ىلع وهف ) :م نامزلا وأ نيحلا يناعم نم :ش ( اًئيش ىون اذإ امأف « ةين هل نكي مل

 هملكأ ال لاق اذإ رهشأ ةتس ىلع لمحي ينعي :ش (رهدلا كلذكو) :م « هب لمعيف :ش ( همالك ةقيقح

 . - هللا همحر - دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ) :م رهدلا وأ ارهد

 لاق « ريدقتلا مكح يف وه فيك يرد ال يأ :ش ( وه ام يردأ ال رهدلا : ةفينح وبأ لاقو ) :م

 ىلع ماللاو فلألاب رهدلا نأ امهلوق نم روهشملا «يواحطلا رصتخم» حرش يف : يزارلا ركب وبأ

 . افالخ هيف ركذي ملو « «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم هركذ دق دبألا

 ءادحاو اًرهد وهو رهدلا يف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق نإ : لوقي نسحلا وبأ ناكو

 رهدلا موصي نالف : لاقي دبألا ىلع رهدلا نأ سانلا مالك يف بلاغلاو « ءيشب هنع بيجي مل هنإو
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 . دبألا نونعي

 سانلا نأل « رهدلا ام يردأ ال : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق : يكاكلا لاقو

 نيحلا فالخب دبألا ىلع هتفرعم نأ ىرت الأ « دبألا ىنعجبو « نامزلاو نيحلا ىنعجب هنولمعتسي
 « ًارمعم ناك اذإ لادلا مضب يرهد نالف لاقي ءاوس امهركنمو امهتفرعم نأل « نامزلاو

 الإ انكلهي امو  مهنع ةياكح : ىلاعت لاق < عناصلا ركنأو رهدلاب لاق اذإ حتفلاب يرهدو

 ليلد الب حيجرتلاو ‹ ملكتملا دارم ىلع فقي ملف « ًالمجم ناكف « ۲١( يالا : ةيثاحلا) #رهدلا

 . هعروو هملع لامك نم يردأ ال هلوق ناکف « زوجي ال

 كلذ دعب :لاق مث يردأ ال : لاقف «ءيش نع لئس - امهنع هللا يضر- رمع نبا نأ يورو

 دعب لاق مث يردأ ال لاق اغإ ليق مث . يردأ ال : لاقف يردي ال ءيش نع لئس رمع نبال ىبوط

 رهدلا اوبست ال »: لاق لب هنأ ثيدحلا يف ءاج دقف « رهدلا ىنعم يف مالكلا نع هناسلل اًظفح كلذ

 . رهدلا قلاخ هنأ هانعم « « رهدلا وه هللا نإف«

 يدبع نم تضرقتسا»: لجو زع هللا نع ةياكح : لاق هيي هنأ رخآ ثيدح يف ءاج دقو

 هيلع - هنأ يور اكو رهدلا انأ امنإو لوقيو رهدلا بس يردي الو ينبسي وهو ينضرقي نأ ىبأو

 زع هللا تلأس : لاقف « لزن مث دعصف يير لأسأ یتح يرد ال : لاقف عاقبلا ريخ نع لئس -مالسلا

 انفرعف « « اجورخ مهرخآو الوخد سانلا لوأ نوكي نم اهلهأ ريخو « اهدجاسم عاقبلا ريخ لجو
 ١ مالسإلا رخف عماج»و «طوسبملا» يف اذك ‹ ناصقنلا نم ال لامكلا نم اذه لثم يف تقولا نا
 .« ناخ يضاقاو

 لهأ نم دحأ نع هنع هيلع صن ال رهدلا نأ عم - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق هجو : ليقو

 4 رهدلا الإ انكلهي امو ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ . هيف فقوتلا بجيف ةضراعتم ةلالدو « ةغللا

 بحاص لاق اذهلو .« رهدلا وه هللا نإف ‹ رهدلا اوبست ال» : ةي هلوق ىلإو ٠٠١( ٠ ةيآلا : ةيثاحلا)

 لاقو اهئاضقنا ىلإ اهثادتبا نم ايندلا ةدم رهدلا موي لاقو : لاق مث . فورعم رهدلا : ةرمحلا

 . مهنامز وه موق لک رهد لب نورخآ

 : رهدلا لهأ دشنأ مث . كل ريخ ال راهنلاو ليللا نامزلا رهدلا : ؛ةمتتلا» يف بلعث لاقو

 اهرابغ مث سمشلا عولط ىلإ اهراهنو ةليل الإ

 ال سايقلاب ناعللا كرد نأل « اًسايق نيحلاو رهدلا قاحلإ حصي مل هيف فرعلا تبثي ملاملف

 نيحلا فالخب ةياورلا رهاظ ىلع اًقافتا دبألا ىلع عقياًقرعم رهدلا ركذاذإاذهلو . ميقتسي

 - كلام دنعو« دمحأ دنعو « اندنع ةنس نينامث ىلع وهف انيح ملكأ ال : لاق ولو ءنامزلاو
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 نأ امهل ء اًقرع دبألا هب داري ماللاو فلألاب فرعملا امأ « حيحصلا وه ركنملا يف فالتخالا اذهو

 فقوت ةفينح وبأو «ىنعمب نيح ذنمو رهد ذنم كتيأر ام لاقي نامزلاو نيحلا لامعتسا لمعتسي ارهد

 ‹ لامعتسالا يف فالتخال هرارمتسا فرعي مل فرعلاو « اًسايق كردت ال تاغللا نأل « هريدقت يف

 فالتخالا اذهو ) :م رمعلا عيمج - هللا همحر - ىعفاشلا دنعو . ةنس نيعبرأ ىلع - هللاامهمحر

 . ماللاو فلألا نودب اًرهد هملكأ ال هلوق يف روكذملا فالتخالا :ش (ركنملا يف

 يبآ نع - هللا همحر - فسوي يبأ نع رشب ةياور نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه (:م

 نيبو ارهد هلوق نيب - هللا همحر - ةفينح ىبأ لوق ىلع قرفأ ال : لاق هنأ - هللا همحر - ةفينح

 ۰ . رهدلا هلوق

 امك رهشأ ةتس نوكي نأ امإف « هيلع اًمفتم نوكي فرعملاف ركنملا ىف فالتخالا ناك اذإو

 - هللا همحر - فنصلملا هيلإ راشأ يذلا وهو « مهنيب فالخ الب دبألا ىلع نوي نأ امإو « اولاق

 . ( افرع دبألا هب داري ماللاو فلألاب فرعملا امأ ) :م : هلوقب

 وأ اروهش وأ اًروهد كتملك نإ لاق نميف اوعمجأو «ريبكلا عماجلا» يف تركذ : ليق نإف :ش

 فيكف . هيلع قفتملا عمجلا ىفوأ اهنأل « تاروكذملا هذه نم ةثالث ىلع عقي اًمايأ وأ اعمج وأ اًتينس

 رهد لكف روهد ةثالث هاندآ نأ روهد يف مكح دقو . رهدلا ىردأ ال - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق

 نع ةرابع عمجلا ذإ « عمجلا ىنعم يردي ال درفلا ىنعم يردي ال نمو « امهلوق وهامك رهشأ ةتس

 . دارفأ ةثالث

 لوق ىلع ةعرازملا لئاسم عرف امك « رهدلا فرعي نم لوق ىلع رهدلا ةلأسمب عيرفت اذه : انلق

 فلألاب ىلحم عمجملا ةخيص ىلع روهدلاب هنيي تناك اذإ ةفرعم اب لاق كلذلو « اهزاوج ىري نم

 - ةفينح ابأ نإ : ليقو . يشاترمتلا ةرشعلاب راشأ هيلإو « روهشلاو نينسلا يف هلصأ وه امك ماللاو
 نم دارملا ةفرعم اذه نم مزلي ال نكلو « ةثالث تاروكذملا هذه نم عمحجلا ىفوأ : لاق - هللا همحر

 ام انه هركذ قيلي امو ‹ نينس ةثالث روهدلا نم دارملا نوكي هنم دارملا فرع ول ينعي « ركنملا رهدلا

 ىثنخلاو رهدلا يف تامعنلاب ةقفنلا يف ىدتقا دقف «هردي مل امل يردأ ال : لاق نم مهضعب هلاق

 . ناتخ تقوو لافطأ لحمو . هباوج كلذك

 نيحلا لامعتسا لمعتسي ارهد نأ ) :م - هللا همحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ال تاغللا نأل « هريدقت يف فقوت ةفينح وبأو « دحاو ىنعمب نيح ذنمو رهد ذنم كتيأر ام لاقي « نامزلاو

 نامزلا ىنعجب قاب وه ذإ :ش ( لامعتسالا يف فالتخال هرارمتسا فرعي مل فرعلاو « اًسايق كردت

 . دبألا ىنعجبو

 « اذکب يرهد امو موي داع يأ « يرهدب اذام لاقيو . ديدش يأرب راهدو رهاد اًرهد مهلوقو

 وبأ فقوت «ةفلتخم ناعم يف ًالمعتسم .رهدلا ماص ال : لل لاق ءرمعلا هب داريو ينمه يأ

¥ 



 وهو عمحج لا لقأ لوانتيف « اركنم ركذ عمج مسا هنأل « مايأ ةثالث ىلع وهف اًمايأ هملكي ال فلح ولو

 ىلع الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مايأ ةرشع ىلع وهف مايألا هملكي ال فلح ولو « ثالثلا

 رشع ينثا ىلع امهدنعو « هدنع رهشأ ةرشع ىلع وهف روهشلا هملكي ال فلح ولو. عوبسألا مايآ

 ىلإ فرصنيف ‹ فرعم عمج هنأ هلو « اهيلع رودي هنأل ء انركذ ام وهو  دوهعملل ماللا نأل ٠ ارهش

 ةرشع كلذو عمحلا ظفلب ركذي ام ىصقأ

 . هانركذ امك هریدقت يف ةفينح

 ‹ عمجلا لقأ لوانتيف اركنم ركذ عمج مسا هنأل « مايأ ةثالث ىلع وهف اًمايأ هملكي ال فلح ولو ) :م

 يف ركذو قافتالاب هنأ هيف ركذو « ريبكلا عماجلا ةياور وهو « يرودقلا ظفل اذه :ش ( ثلاثلا وهو

 . فرعلا يف امك - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ « هدنع مايأ ةرشع ىلع هنأ نايألا باتك

 ركذ نأل كلذو « حصأ «عماجلا» يف روكذملاو «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 . ةثالثلا وهو « عمجلا لقأ ىلع عقيف « دهعلاو سنجل ا ىلع هيف ةلالد الو ريكنتلاب مايألا

 ولو . عوبسألا مايأ ىلع : الاقو . ةفينح يبأ دنع مايأ ةرشع ىلع وهف مايألا هملكي ال فلح ولو) :م

 امهدنعو ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع :ش ( هدنع رهشأ ةرشع ىلع وهف روهشلا هملكي ال فلح

 عوبسألا مايأ سانلا فرع يف ةدوهعملا مايألا يف نأل :ش ( دوهعملل ماللا نأل  ًارهش رشع ينثا ىلع

 وهو) :مةدارملا يه ةنسلا تناكف « ةنسلا روهش ةدوهعملا روهشلا يفو <« ةدارملا يه ةعمجلا تناكف

 ينثا ىلع يأ :ش ( اهيلع رودي) :م رهشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دهعلل ماللا نأ :ش ( انركذ ام

 ‹ لوألا ىف روكذملا لوقأ نكل « هيلع رودت اهنأل لوقي نأ سايقلا ناكو : يزارتألا لاق . رشع

 ىلع رودي رهشلا نأل يأ « ليقو هلوقب هتمرب اذه لمكألا لقنو . مهفاف « يناثلا يف دارفإلا يفو

 ىتح اذه ريغ ىنعم هدنع نکی مل هنأ رهاظلاف « هنع تکس مٹ « هرخآ ىلإ سایقلا ناکو رشع ينثا

 . اًئیش لقي ملو تکس

 ماللاو فلألاب فرعم عمج ) :م روهشلا ظفل يأ :ش ( هنأ ) :م ةفينح يبّألو يأ :ش ( هلو ) :م

 فرح نأ انه لصألاو . ةرشع يأ :ش ( ةرشع كلذو « عمجلا ظفلب ركذي ام ىصقأ ىلإ فرصني

 ‹ ةفينح يبأ دنع عمحجلا مسا هيلع قلطي ام ىصقأ ىلإ فرصني عمجلا مسا يف تلحد اذإ فيرعتلا

 كلذ دعب مث « مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبرأو مايأ ةثالث فرعلا يف نولوقي سانلا نأل ٠ ةرشعلا وهو

 . موي فلأو موي ةئامو اًموي رشع دحأ نولوقي

 ‹ سنجلل ماللا نأل « ةدارملا يه تناك عمجلا ظفل هيلإ يهتني ام ىصقأ ةرشعلا ناك نإف

 ىلإ هتوص رذعتل ةدحاولا ىلع نيميلا عقت ثيح « ءاسنلا تجوزت نإ : هلوقب فلح اذإ ام فالخب

 . عمجلا



 هنود دوهعم ال هنألرمعلا ىلإ فرصني امهدنعو « نينسلاو عمحلا يف هدنع باوجلا اذكو

 . همالك ةقيقح ىون هنأل قدصي ليقو . رهاظلا فالح هنأل « قدصي ال ليق عمحلا ىنع نإو

 ام ىصقأ هنإف « فرعملا عمجلا يف ةدوهعم ةرشعلاو « دهعلل ماللا يأ : لاقي : ةفينح وبأ لاقو

 اذهل اًمقيرعت ناكف « اًموي رشع دحأ لاقي مث « ةرشعلا ىلإ مايأ ةثالث : لاقي هنإف « عمجلا ظفلب ركذي

 . دوهعملا

 . رهشأ ةثالث : لاقي لب روهش ةثالث : لاقي ال هنإف ‹ روهشلا يف ميقتسي ال اذه : تلق نإف

 . درف ةثالث : لاقي امك « اًضيأ روهش ةئالث لاقي لب : تلق

 : ىلاعت هلوق يف ليق دقو . هنعهدرجت دنعال « ددعلا نارتقا دنعاذكه اذه : تلق نإف

 . ايندلا مايأ يأ « ( ٠١١ ةيآلا : نارمع لآ ) ( اهلوادن مايألا كلتول

 ءارو ام ىلع عقيو « نييعتلاو ماهبإلا يتلاح يف ةقيقح اهنود امو ةرشعلل عمجلا مسا : تلق

 . ىلوأ نيلاحلا يف فرص ام ىلإ فرصلا ناكف « نييعتلا نود ماهبإلا ةلاح يف ةرشعلا

 ٠١١( ةيآلا : فارعألا) € اًطابسأ ةرشع يتنثا مهانعطقو : ىلاعت هلوقب اذه لكشي : تلق نإف
 . اًطبس لاق امو

 هريدقت « فوذحم زييمتلا امنإو « زييمتب سيل طابسألا ظفل نأل « لاؤسلا اذه دري ال : تلق

 . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا فذحف « اًطابسأ ةقرف ةرشع يتنثا مهانعطقو

 عمج :ش ( عمحجلا يف ):م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع باوجلا اذكو ) :م

 باوجلااذكو ينعي :ش ( نينسلاو ) :م عمج رشع ىلع عقي عمجلا ملكي ال فلح اذإ ينعي «ةعمح

 هملكأ ال : لاق «طيحملا» يفو . نينس رشع ىلع عقي نينسلا ملكي ال فلح اذإ ينعي « نينسلا يف

 همحر - ةفينح يبأ دنع ةرشعلا ىلع وهف ةنمزألا وأ رهدلا وأ عمجلا وأ نينسلا وأ روهشلاو مايألا

 . رمعلا ىلع اهريغو ةعبسلا ىلع روهشلاو مايأ ةعبس ينعي « عوبسألا ىلع مايألاامهدنعو - هللا

 امهدنع لصألا نأل « رمعلا نود يأ :ش ( هنود دوهعم ال هنأل « رمعلا ىلإ فرصني اهدنعو ) :م

 دوهعملا ىلإ مايألا يفو . رمعلا عيمج ىلإ فرصني الو « هيلإ فرصني دوهعم ةمث ناك نإ رظني نأ

 . ةدارملا يه ةعمجلا تناكف « عوبسألا مايأ سانلا فرع يف

 ‹ نينسلاو عمجلا يف دوهعم الو ةدارملا يه ةنسلا تناكف « ةنسلا روهش ةدوهعملا روهشلا يفو

 كلذ نم ةثالث ىلع عقي ريكنتلاب نينس : لاق وأ اعمج لاق ولو . رمعلا عيمج ىلإ هنيي فرصناف

 . قافتالاب

 - دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو « اًقافتا ةعبس ىلع مايألا فرصنت : ليقو «يفاكلا» يفو

 فرصني فرعلا « مايألا يف ركنملا يف عمحجلا لقأ هنأل ٠ ركنملا يف ةثالثلا ىلإ فرصنت - هللا همحر

۲۰۹ 



 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةريثكلا مايألاف « رح تنأف ةريثك اًمايأ ينتمدخ نإ : هدبعل لاق نمو

 ول ليقو ‹ راركت اهيلع داز ام نأل « مايأ ةعبس : الاقو «مايألا مسا هلوانتي ام رثكأ هنأل « مايأ ةرشع

 عمجما نود درفلا ظفلب اهيف ركذي هنأل « مايآ ةعبس ىلإ فرصني ةيسرافلاب نيميلا ناك

 . دبألا ىلإ كلام دنع

 لاق هبو « رشع ينثا ىلع روهشلا لمحيو « عوبسألا ىلإ فرصني : هباحصأ ضعب لاقو

 دبألا ىلإ فرصني عمجلاو « نينسلاو دبألا ىلإ فرصني كلام نع هلوق يفو . هللا همحر - دمحأ

 . هللا همحر - دمحأ لاق هبو مهلوقل

 هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةريثكلا مايألاف ‹ رح تنأف ةريثك اًمايأ ينتمدخ نإ هدبعل : لاق نمو ) :م

 كلذ دعبف ‹ ةرشع مايألا ىلإ فاضي ددع رثكأ نأل :ش ( مايألا مسا هل راشي ام رثكأ هنأل « مايأ ةرشع

 موي ةئام موي رشع دحأ لاقيف مايألا ركذ كرتي مث « مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةثالث : لاقي اًمايأ ىمسي ال

 اذه : ليقو . ةعبس ةريثكلا مايألا نوكتف :ش ( راركت اهيلع داز ام نأل « مايأ ةعبس : الافو ) :م

 اهتمدخ رثكأ هدبعل : لاق نأب :ش ( ةيسرافلاب نيميلا ناك ول ليقو ) :م بيرق نع انركذ امك قافتالاب

 . :ش ( عمجلا نود درفملا ظفلب اهيف ركذي

 . نيرمألا دحأ نم ولخي ال يسرافلاب درفملا ظفل نأل « رظن ليلعتلا اذه يف : يزارتألا لاقو

 مل نإو « ءاوس يسرافلاو يبرعلا نوكي نأ يغبنيف مهف نإف ء ال مآ عمجملا ىنعم هنم مهفي نأ امإ

 . ىهتنا . اًضيأ ادارم عوبسألا نوكي ال نأ يغبني مهفي

 نوكي نأ يغبني : هلوق . عمجلا ىنعم هنم مهفي نأب هنع باجي نأ نكي : لمكألا لاقو

 صيصختو ةرشعلا ىلإ يهتني نكل عمجلا ىنعم دارملا نإو « يسرافلا ظفل هنأل عونم : الق

 . لصفلاب لئاقلا مدعل وأ دوهعملا هنوكل عوبسألا مايأ
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 قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب
 اذإ هتمأل لاق اذإ كلذكو « تقلط اًتيم دلو تدلوف قلاط تنأف ادلو تدلو اذإ هتأرمال : لاق نمو

 ربتعيو فرعلا يف هب ىمسيو « ةقيقح دلو نوكيف « دولوم دوجوملا نأل « ةرح تنأف دلو تدلو
 ةدالو وهو ‹ طرشلا ققحتيف هل دلو مآ همأو سافن هدعب مدلاو ةدعلا هب يضقنت ىتح عرشلا يف الو

 يبأ دنع هدحو يحلا قتع اًيح رخآ مث اتيم ادلو تدلوف رح وهف ادلو تدلو اذإ : لاق ولو . دلولا

 انيب ام ىلع تيملا ةدالوب ققحت دق طرشلا نأل « امهنم دحاو قتعي ال : الاقو - هللا همحر - ةفينح

 ءازجلا يهو « ةيرحلل لحمب سيل تيما نأل  ءازج ىلإ ال نيميلا لحنيف
 ( قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب ) :م

 « هريغ ىلع بابلا اذه مدقو « قالطلاو قتعلا يف نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه يآ :ش

 . هريغ نم هنأك ةفرعم تناكف « اعوقو رثكأ امهب فلحلا نأل

 :هتمأل لاق اذإ كلذكو « تقلط ايم ادلو تدلوف قلاط تنأف ادلو تدلو اذإ : هتأرمال لاق نمو ) :م
 ةقيقح ادلو نوكيف دولوم دوجوملا نأل ) :م تقنع اتيم ادلو تدلوف :ش ( ةرح تنأف دلو تدلو اذإ 00

 . اعرشو اًفرعو ةقيقحلا رابتعاب ادلو نوكي ينعي :ش

 يف) :مدلولاب يأ :ش ( هب ىمسيو ) :م هلوقب هيلإ راشأ « كلذكف اًقرع امأو « رهاظف ةقيقح امأ
 :ش ( هدعب مدلاو ةدعلا هب يضقنت ىتح عرشلا يف أدلو ربتعيو ) :م : هلوق وهف اعرش امأو :ش ( فرعلا
 . دلولا دعب يأ

 ةمألا قتعتو ةرحلا قاطتف :ش ( دلولا ةدالو وهو ‹ طرشلا ققحتيف هل دلو مأ همأو سافن ) :م

 ام ليلدب هتعافش ىج ريو ةرخآلا ىف ءىجي هنأ ليلعتلا يف - هللا همحر - يزارتألا هركذ اميفو
 « ةنح لا باب ىلع اًيطيحم ليطعت طقسلا يف ةي يبنلا ثيدح يف - هنع هللا يضر- ةديبع وبأ ىور

 هانعم يناثلا ىلعو « ءيشلل ىطبتسملا بضختملا ىنعم لوألا ىلعف « مهريغل ىوري يطيحملاو
 تدلو اذإ : لاق ولو ) :م . ةنجل ا هاوبأ لخدي ىتح هنطب حتفنيو بضغم ينعي « خفتنملا نطبلا ميظعلا

 ةفينح يبآ دنع هدحو يحلا قتع اًيح) :م رخآ اًدلو تدلو يأ :ش ( رخآ مث اّنيم ادلو تدلوف رح وهف ادلو

 ةيرحلا طرش نأل :ش ( تيملا ةدالوب ققحت دق طرشلا نأل ‹ امهنم دحاو قتعي ال : الاقو . - هللا همحر

 . دولوم دوجوملا نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ام ىلع) :م تيملا ةدالو تققحت دقو « دلولا ةدالو

 تنأف رادلا تلخد اذإ هدبعل لاق اذإ امك :ش ( ءازج ىلإ ال نيميلا لحنيف ) :م كلذك ناك اذإف
 اذإاذكو . قتعيال رادلا لخدف هارتشا اذإ ىتح « ءازج ىلإ ال نيميلا لحني رادلا لخدف هعابف رح

 ال نيميلا لحني رادلا تلخد مث اهتدع تضقناو اهنابأف قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : هتأرمال لاق

 ( ءازجلا يهو « ةيرحلل لحمب سيل تيملا نأل) :م قلطت ال رادلا تلخد مث اهجوزت اذإ ىتح < ءازج ىلإ
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 ءازج ةيرحلا تابثإ دصق هنأل ةايحلا فصوب ديقم دلولا مسا قلطم نأ - هللا همحر - ةفينح يبأالو

 امك راصف ةايحلا فصوب ديقتيف تيملا يف تبلت الو « ريغلا طلست عفد يف رهظت ةيمكح ةوق يهو

 لوآ لاق اذإو « اديقم حلصي ال هنأل مألا ةيرحو قالطلا ءازج فالخب اًح اًدلو تدلو اذإ لاق اذإ

 رخآ مث اعم نيدبع ىرتشا نإف . قباس درفل مسا لوألا نأل قتع ادبع ىرتشاف رح وهف هيرتشأ دبع

 لاق نإو ‹ ةيلوألا تمدعناف ثلاثلا يف قبسلاو « نيلوألا يف درفتلا مادعنال مهنم دحاو قتعي مل

 هدحو نأل ‹ ءارشلا ةلاح ىف درفتلا هب داري هنأل ؛ ثلاثلا قتع رح وهف «هدحو هيرتشأ دبع لوأ

 ٠ ةغل لاحلل

 سيل تيملاو هيلع ريغلا طاست عفدب ثنحي لحملا يف تبفت ةيمكح ةردق نع ةرابع ةيرحلا نأل :ش

 . ةروكذملا ةيمكحلا ةوقلل لهأب

 ثيح نم ينعي :ش ( ءازج ةيرحلا تابثإ دصق هنأل ) :م وخل راص ةايحلا فصوب ديقي مل ولو « لقاعلا

 . ءازحلا

 يأ :ش ( تبلت ال و هيلع ريغلا طلست عفد يف رهظت ةيمكح ةوق ) :م ةيرحلا يأ :ش ( يهو ) :م

 ةايحلا فصوب ) :م دلولا يآ :ش ( ديقتيف ) :م كلذل لهآب سيل هنأل :ش ( تيم ا يف ) :م ةيمكحلا ةوقلا

 . دجوي ملو اًح ادلو تدلوف :ش ( اًح دلو تدلو اذإ لاق اذإ امک راصف

 عقي ايم ادلو تدلوف ةرح تنأف اًدلو تدلو اذإ هتمأل هلوق يف :ش ( مألا ةيرحو ) :م قالطلا عقي

 ةايحلل :ش ( اديقم حلصي ال ) :م مألا ةيرحو قالطلا ءازج نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ):م قتعلا

 . دلولا ةايح نعامهئانختسال

 تدلو اذإ لاق هبو « مألا ةيرحو قالطلا قلعو « اًحيرص توم اب دلولا تعضو اذإاذهلو

 . اًحيحص ناك « ةرح تنأف لاق وأ « قلاط تنآف اًتيم ادلو

 ١ :ش ( قباس درفل مسا لوألا نأل « قتع دبع ىرتشاف رح وهف هيرتشأ دبع لوأ لاق اذإو ) :م

 ةفصب ينعي :ش ( اعم نيدبع ىرتشا نإف ) :م قتعیف قباس درف هارتشا يذلاف « هيف هریغ هکراشی
 يف درفتلا مادعنال ‹ مهنم دحاو قتعب مل) :م رخآ ادبع ىرتشا مث ينعي :ش ( رخآ مث ) :م ةدحاو

 يأ :ش ( كلاثلا يف ) :م قبسلا مادعنالو يأ :ش ( قبسلاو ) :م نيلوألا نيدبعلا يف يأ :ش (نيلوألا

 . دجوت مل ينعي :ش ( ةيلوألا تمدعناف ) :م ثلاثلا دبعلا يف

 نأل ‹ ءارشلا ةلاح يف درفتلا هب داري هنأل ثلاثلا قتع رح وهف هدحو هيرتشأ دبع لوأ : لاق نإو ) :م

 ةهج نم لاح هدحو نأل « رظن ةغل : هلوق يفو « هدحو هنوک لاح يأ :ش ( ةغل لاحلل هدحو
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 قتعي مل تامو دبع یرتشاف رح وهف هتیرتشا دبع رخآ لاق نإو « فصولا اذه يف قباس ثلاثلاو

 قتع تام مث ادبع مثادبع ىرتشا ولو «اًقحال نوكي الف « هل قباس الو قحال درف رخآلا نأل

 یتح - هللا همحر - ةفينح يب دنعو هارتشا موي قتعیو « ةيرخآلاب فصتاف قحال درف هنأل رخآلا

 مدعب الإ تبثت ال ةيرخآلا نأل « كلثلا نم ربتعي ىتح تام موي قتعي لاقو « لاما عيمج نم ربتعي

 ييألو. هيلع رصتقيف ‹ توملا دنع اًققحتم طرشلا ناكف « توملاب ققحتي كلذو هدعب هريغ ءارش

 ‹ ادنتسم تبشيف ءارشلا تقو نم ةيرخآلاب هفاصتا امأف « فرعم توملا نأ - هللا همحر - ةفينح

 ءارشلا يف دحوتلا وه هنأل :ش ( فصولا اذه يف قباس ) :م ثلاثلا دبعلا يآ :ش ( ثلاثلاو ) :م

 . ةيلوألا مادعنال مهنم دحاو قتعي ال رخآ مث نيدبع ىرتشاف ادحاو هيرتشأ دبع لوأ هلوق فالخب

 دحاولا نأ ادحاو هلوق نييو « هدحو هلوق نيب قرفلاو « قباسب سيل درفب اسيل نيدبعلا نأل

 يف لاق ول هنأ ىرت الأ « هب نورقملا لعفلا يف دارفنالا ىضتقي هدحوو « تاذلا يف دارفنالا يضتقي

 هدحو لجر رادلا ىف لاق اذإ ام فالخب ةأرما وأ یبص هعم ناک اذإ اًقداص ناک دحا و لجر رادلا

 . ةأرما وأ يبص هعم ناك اذإ ابذاك [ناک]

 نأل ‹ قتعي مل ) :م ىلوملا يآ :ش ( تام مث دبع یرتشاف رح وهف هتیرتشا دبع رخآ : لاق ناو ) :م
 نوكي الف لوأ هنألو ‹ طرشلا مدعل قتتعي الف :ش ( اًقحال نوكي الف « هل قباس الو قحال درف رخآلا

 يرابلا تافص نم وه اغنإو « ارخآوالوأ دحاولا نوكي نأ نيقولخملا تافص نم سيل هنأل « ارخآ

 . لجو زع

 درف هنأل « رخآلا قتع تام مث ) :م رخآ ادبع ىرتشا مث يأ :ش ( ادبع مٹ اد بع یرتشا ولو ) :م

 ( لاملا عيمج نم ربتعي ىتح -هللا همحر- ةفينح يب دنعو . هارتشا موي قتعيو ةيرخآلاب فصتاف « قحال

 ال ةيرخآلا نال « ثلثلا نم ربتعي ىتح تام موي قتعي : الاقو ) :م ةحصلا تقو يف ءارشلا ناك اذإ :ش

 تومب يأ :ش ( توملاب ققحتي ) :م هريغ ءارش مدع يأ :ش ( كلذو هدعب هريغ ءارش مدعب الإ تبثت

 ‹ توملا نامز ىلع قتعلا رصتقيف يأ :ش ( هيلع رصتقيف « تملا دنع اًققحتم طرشلا ناكف ) :م يلولا

 . لصف الب توملا ليبق قتعيف

 يناثلا دبعلا نأ فرعي هل طرش ريغ يأ :ش ( فرعم توملا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 نم هل تلصح ةفصلا هذه ينعي :ش ( ءارشلا تقو نم ةيرخآلاب هفاصتا امأف ) :م هارتشا دبع رخآ وه

 . هدعب هريغ ىرتشي نأب لاوزلل ضرعت ةفصلا هذه نأ الإ « ءارشلا تقو

 تقو ىلإ :ش ( ادنتسم ) :م قتعلا يأ :ش ( تبثيف ) :م اهلطبي ام دجوي مل رتشي ملو تام اذإف
 .ءارشلا تقو نم ارخآ ناک



 نمو . همدعو ثرإلا نامرح يف رهظت هتدئافو « هب ثالثلا تاقلطلا قيلعت فالخلا اذه ىلعو

 ربخل مسا ةراشبلا نأل لوألا قتع نيقرفتم ةثالث هرشبف رح وهف ةنالف ةدالوب ينرشب دبع لك :لاق

 اعم هورشب نإو ‹ لوألا نم ققحتي اغإ اذهو « فرعلاب راس هنوك طرتشيو « هجولا ةرشب ريغي

 مل هني ةرافك هب يوني هارتشاف رح وهف اًتالف تيرتشا نإ : لاق ولو ‹ لكلا نم تققح اهنأل؛ اوقتع
 هطرشف ءارشلا امأف ‹ نيميلا يهو قتعلا ةلعب ةينلا نارق طرشلا نأل « هئزجي

 ظفلب وأ ةيرخ الا فصوب يأ :ش ( هب ةثالثلا تاقلطلا قيلعت ) :م روكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م

 نم ةيناثلا قلطت تام مث ةأرما مث ةأرما جوزتف اًنالث قلاط يهف اهجوزت ةأرما رخآ لاق نأب رخآلا

 ءةأرملا ثرتف راف جوزلا ريصيو « جوزلا ةايح رخآ يف قلطت امهدنعو « ثرت الو اهجوزت نيح

 يأ :ش ( ثرإلا نامرح يف رهظت ) :مروكذملا فالخلا ةدئاف يأ :ش ( هتدئافو ) :م هلوقب هيلإ راشأو

 . هنايب رم دقو « نامرحلا مدعو يأ :ش ( همدعو ) :م جوزلا نم

 لاح ديبع ةثالث يأ :ش ( ةئالث هرشبف « رح وهف ةنالف ةدالوب ينرشب دبع لك : لاق نمو ) :م
 :ش ( هجولا ةرشب ريغتي ربل مسا ةراشبلا نأل ) :م لوألا دبعلا يأ :ش ( لوألا قتع نيقرفتم ) :م مهنوك

 نوكي دقو « رشلاب نوكي دقو « هملع ربخملا نع بئاغ ربخل مسا ةراشبلا نأ لصاحل اف . رورسلا نم

 يف هوربخأ نأب رثكأو دحاو نم ققحتيو « ةيربخلا نيبو هنيب اميف لمعتسم فرعلا يف هنأل « ريخلاب
 ةصاحخ لوألا قتع نيقرفتم هوربخأ نإو « مهنم تلصح ةراشبلا نأل « اوقتع نيعمتجم ةلأسملا هذه

 يف لمعتسي هنأ انركذ امل :ش ( فرعلا يف ) :م راس ربخل ا اذه نوك يأ :ش ( راس هنوك طرتشيو ) :م

 .رشلاو ريخلا

 يأ :ش ( لوألا نم ققحتي اغإ ) :م هجولا ةرشب هب ريغي راس ربخلا اذه نوك يأ :ش ( اذهو ) :م

 :ش ( اعم هورشب ولو ) :م امهدنع هب ريغتت الف « هدنع اًمولعم ناك امل هرخأ يناثلا نأل « لوألا دبعلا

 :م روكذملا هجولا ىلع ةراشبلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م اعيمج :ش (اوقتع ) :م نيعمتجم ينعي

 . هانركذ دقو لكلا قتعيف :ش ( لكلا نم تققحت)

 نع يآ :ش ( هئزجب مل هني ةرافك هب يوني هارتشاف رح وهف اًنالف تیرتشا نإ : لاق ولو ) :م

 ةين يأ :ش ( ةينلا نارق ) :م ريفكتلا ةدهع نع جورخلا طرش يأ :ش ( طرشلا نأل ) :م ةرافكلا

 ءازجلا نأل « اني رح تنأ هلوق وهو « نيميلا ءازج يمس :ش ( نيميلا وهو قتعلا ةلعب) :م ريفكتلا

 . قاتعلا نييو قالطلا نيي لاقي « ةيزجألا فالتخاب فلتخت نيميلاذإ « نيميلا مظعم

 يف وهاذكو « نيميلا وهو لصألاو روكذملا رابتعاب نيميلا وهو هلوق يف ريمضلا ركذ اغنإو

 ءارشلا امأو ) :م هيف مالكلا نأل « هنيي تقو ريفكتلا هنم دجوي ملو نيميلا يهو « خسنلا ضعب

 ةين نرقي ملو هنيميب اًقتعم نوكيف « قتعلا يف طرشلل رثأ الو « قتعلا طرش يأ :ش ( هطرشف

 .( طوسبملا» يف اذك « زاج تنرتقا ول ىتح « اهب ةرافكلا
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 امهل . - هللا امهمحر - ىعفاشلاو رفزل اًنالخ « اندنع هأزجأ هنيمي ةرافك نع يوني هابأ ىرتشا نإو

 ءهتلازإ قاتعإلاو كلملا تابثإ ءارشلا نأل اذهو « ةبارقلا ىهف ةلعلا امأف « قتعلا طرش ءارشلا نأ

 هدجي نأ الإ هدلاو دلو يزجيي نل مالسلا هيلع هلوقل قاتعإ بيرقلا ءارش نأ انلو « ةافانم امهنيبو

 هاقس هلوق ريظن راصف «هريغ طرتشي ال هنأل « اًقاتعإ ءارشلا سفن لعج هتقعيف هيرتشيف اك ولم

 هاورأف

 يف رثأ طرشلل سيلو « قتعلا طرشب تنرتقا لب « قتعلا ةلعب نرتقت مل ةرافكلا ةين نأ هلصاح

 مث رح يدبع : لاق هنأك « اًصن رح وهف هلوق وهو « قباس لوقب تبثي قتعلا نأل « قتعلا باجيإ

 . وهاذکف ‹ زوجي ال هنیمب ةرافك نع یون

 (-هللا امهمحر- يعفاشلاو رفزل اًقالخ « اندنع هأزجأ هنيي ةرافك نع ىون هابأ ىرتشا نمو ) :م

 - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق وهو < - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - كلام لاق هبو :ش

 . ًالوأ

 ةلعلا امأو ‹ قاتعإلا طرش ءارشلا نآ ) :م - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز يأ :ش ( امهلو ) :م

 طرشلا وه يذلا ءارشلاب ةينلا تنرتقا اغإو ٠ ةمدقتم نيمي هقتعك راصف « ةمدقتملا :ش ( ةبارقلا يهف

 نمضف ةبسن ىعدا اذإ نيكيرشلا دحأ نأ ةبارقلاب قتعلا قاقحتسا نأ ىلع ليلدلاو . ةلعلاب ال

 (كلملا تابثإ طرشلا نأل) :م ةلع ال اًطرش ءارشلا نوك يأ :ش (اذهو ) :م هقتعأ ول امك هبيصن هكيرش

 نوکی الف :ش (ةافانم امهنيبو ) :م كلملل تابثإب سيل هنأل :ش ( هتلازإ قاتعإلاو) :م رهاظ وهو :ش

 . اًقاتعإ ءارشلا

 دلو يزجي نل ) :مةيَي يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل هقاتعإ بيرقلا ءارش نأ انلو ) :م

 نع مهلك يراخبلا ريغ ةعامحجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( هقتعيف هيرتشيف اك ولم هدجي نأ الإ هدلاو

 الو » : ءب هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس

 . ثیدحجلا « .... دلو يزجي

 :م لاحم : الاق اغنإ ءارشلا نيعب عراشلا وأ ثيدحلا يأ :ش ( اقاتعإ ءارشلا سفن لعج ) :م

 ةناعإ ىلإ جاتحي الف « عامجإللاب ءارشلا ريغ يأ :ش ( هريغ ) :م ثيدحلا يف يآ :ش ( طرتشي ال هنأل)

 يأ :ش ( هاورأف هاقس : هلوق ريظن راصو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ « برعلا مالك يف دراو هلثمو رخآ

 « هاورأف هاقس هلوق : لمكألا لاقو . برضلا سفن يأ « هعجوأف هبرض لاقي اذكو « هسفن يفنلاب

 الف فطع نإو « نامزب يذلا يضتقي وهو « فلأب ءارشلا ىلع قاتعإلا فطع لاقي امع باوج

 . هسفن لوکی

 « برعلا مالك يف لوألاب اًتباث يناثلا ناك فلأب رخآ لعف ىلع فطع اذإ لعفلا نأ ههجوو
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 كتيرتشا نإ حاكنلاب اهدلوتسا دق ةمأل لوقي نأ ةلأسملا هذه ىنعمو « هئزجي مل هدلو مأ ىرتشا ولو

 نأل « ةرافكلا نع هئزجي الو ‹ طرشلا دوجول قتعت اهنإف اهارتشا مث « نيمي ةرافك نع ةرح تنأف

 هجو لك نم نيميلا ىلإ فاضت الف  داليتسالاب ةقحتسم اهتيرح

 وهو بسحب هيفو «هريغب ال لعفلا كلذب يأ هاورأف هاقسو « هعبشأف همغطأو هعج وأف هبرض لاقي

 ال هنيعب تبثملا نأل « هليزي ال هتبثأ نإف « ؟ ال وأ بيرقلا يرتشملل كلملا تبثي له بيرقلا ءارش نأ

 . ادیزم نوکی

 تبثي بيرقلا ءارش لاقي ال مدآ نبا هکله ال امف قتع ال هنأل « هيلع قتعی ال تبثی مل نِإو

 دنسأ هنأل « كلملا توبث وهو « ةبجوم ةطساوب قاتعإ بيرقلا ىف كلملا توبث نأل « كلملا

 . هل ةلازإ هتوبث يفنو ءءيشلا ثلثم نوكي نأ مزلي هنأل هتلاحتسا

 نع بيرقلا جرخأ عرشلا نأ هانعم قاتعإ بيرقلا يف كلملا توبث : مهلوق نأ باوحجلاو

 يف الإ عقي ال قتعلا نأل اذهو « ءاقبو ءادتبا هتيلحم نع رحلا جرخأ هنأ امك « ءاقب كلم ا ةيلحم

 . هلاوز روصتي مل ءادتبا كلملا توبثب لقي مل ولف . كلملا

 ىلع كلذكو « هاخأ ىرتشا اذإ مكحلا اذكو « هابأ ىرتشا نمو : لاق فنصملا نإ مث

 ركذ اذك هترافك نع ىون وهو « هب هل یصوأ وأ هيلع هب قدصت وأ هوبأ هل بهو اذإ روکذملا فالخلا

 . «يفاكلا» حرش يف - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا سمش

 هعنص نودب ثراولا كلم يف لخدي ثاريملااذه هئزجي ال ةرافكلا هب يوني هابأ ثرو ولو

 هعنص ليصحت ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلا يفو . ةفص وه يذلا زيوجتلاب ىدأتي ريفكتلاو . هرايتخاو

 . لوبقلا وهو

 نم يهو :ش ( ةلأسملا هذه ىنعمو ) :م ةرافكلا نع :ش ( هئزجي ملو هدلو مأ ىرتشا ولو ) :م

 ةرافك نع ةرح تنأف كتيرتشا نإ : حاكنلاب اهدلوتسا دق ةمأل لوقي نأ ) :م «ريغصلا عماجلا» لئاسم

 اهتيرح نأل « ةرافكلا نع هئزجي الو ) :م ءارشلا وهو :ش ( طرشلا دوجول قتعت اهنإف اهارتشاف ينيمي

 اهتيرح قحتسي ام نيميلاب بجوملا نأل :ش ( هجو لك نم نيميلا ىلإ فاضت الف « داليتسالاب ةقحتسم

 لوقي نأ لئاقلو . هجو لك نم نيميلا ىلإ ةيرحلا يأ فاضت الف هلوق ىنعم وهو « هجو لك نم
 اذإ قتعت مل اهلاب امف ءداليتساللاب هل ةقحتسم دلولا مآ نأ امك ءارشلاب قتعلل قحتسم بيرقلا

 ةهج نم يرايتخا لعف داليتسالا نأ باوجلاو . بيرقلا قتع امك قيلعتلا دعب ةرافكلا ةينب اهارتشا

 لك نم ةرافكلا نع عقي ملف « ءارشلاو داليتسالا ةهج « نيتهج نم ةيرحلا تناكف « دلوتسملا

 . ءارشلا ىوس هتيرح يف بيرقلا ةهج نم نكي ملف« كلذك تسيل اهنإف ةبارقلا فالخب «هجو

 . هجو لك نم ةرافكلا نع ةيرحلا تناك ةرافكلاب ايوان هارتشا اذإف



 نأل ء اهارتشا اذإ اهنع هيزجي ثيح ىنيمي ةرافك نع ةرح تنأف كتيرتشا نإ ةمأل لاق اذإ ام فالخب

 نإ : لاق نمو  ةينلا هتنراق دقو نيميلا ىلإ ةفاضإلا لتخت ملف ىرخأ ةهجب ةقحتسم ريغ اهتيرح

 اهقح يف تدقعنا نيميلا نأل « تقنع هكلم يف تناك ةيراج ىرستف ةرح يهف ةيراج تيرست

 نإو « دارفنالا ىلع ةيراج لك لوانتيف ‹ طرشلا اذه يف ةركنم ةيراجل ا نأل اذهو ‹ كلملا اهتقداصمل

 ال يرستلا لوقي هنإف - هللا همحر - رفزل اًقالخ « نيميلا هذهب قتعت مل اهب ىرستف ةيراج ىرتشا
 رح يدبعف كتقلط نإ ةيبنجأل لاق اذإ امك راصف ‹ كلملا ركذ هركذ ناكف « كلملا يف الإ حصي

 ةرافك نع ةرح تنأف كتيرتشا نإ ) :م ةنقل خسنلا ضعب يفو :ش ( ةمأل لاق اذإ ام فالخب ) :م

 ( ىرخأ ةهجب ةقحتسم ريغ اهتيرح نأل « اهارتشا اذإ ) :م نيب ةرافك نع يأ :ش ( اهنع هئزجي ثيح نومي

 لحنت مل نيميلا ىلإ ةيرحلا ةفاضإ يأ :ش ( نيميلا ىلإ ةفاضإللا لتخت ملف ) :م ءارشلاب يه انإو :ش

 . ءارشلا تنراق ةرافكلا ةين نأ لاحلاو يأ :ش ( ةينلا هتنراق دقو ) :م ةيرحلا ةينقلا هقاقحتسا مدعل

 نيميلا نأل ‹ تقتع هكلم يف تناك ةيراج ىرستف ةرح يهف ةيراج تيرست نإ : لاق نمو ) :م

 بترتي هيف طرشلا دجو اذإ نيميلا هقح يف دقعنا نم لكو :ش ( كلملا اهتقداصمل اهقح يف تدقعنا

 وأ عامجلا وهو « رسلا ىلإ ةبوسنم ةيلعف يهو ةيرس تذختا تيرست ىنعم نأ ملعاو . ءازجلا ىلع
 :- هللا همحر - يكاكلا لاقو . يليهس ةلهسلا ضرألا ىلإو « مضلاب يرهد رهدلا ىلإ ءافحلا

 ةمألا يهو « ايارسلا ةدحاو ةيرسلا نم ذوخأم يرستلاف ةخللا يف امآأ يعرشو يوخل ىنعم ىرست
 ترست رمت لاقي « اهثول هنأل « رورسلا نم ةقتشم اهنإ : لوقي شفخألا ناكو تيب اهل ءوبي يتلا

 ىرسلا نم ةذوخآم ةيرسلا ليقو . ءاي نينونلا دحأ تبلق نطبو تسطب لاقي امك اًضيأ تيرستو
 . يراوجلا ةديس اهلعج دقف ةيرس اهذختا اذإ هنأل « ديسلا وهو

 - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « ءطولا نم نيصحتلا نع ةرابع يرستلاف عرشلا يف امأو

 لاق هبو « ءطولا يفكي :هجو يف لاقو . نيصحتلاو لازنإلا عم ءطولا هجو يف لاقو . هجو يف

 ىتح « دلولا بلط ءطولا عم طرتشي :-هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . - هللا همحر - دمحأ

 ‹ اهنصحيو اتيب اهئوبي نأ نع ةرابع يرسلا امهدنعو «هدنع ةيرسب نوكت ال اهنع لزعو اهئطو ول
 . اهدلو بلطي مل نإو

 لوانتيف ‹ طرشلا اذه يف ةركنم ةيراجلا نأل ) :م اهقح يف نيميلا داقعنال حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 . تمعف يفنلا عضوم يف تعقو ةركنلا نل :ش ( دارفنالا ىلع ةيراج لك

 قتعت هدنعف :ش ( -هللا همحر- رفزل اًنالخ « قتعت ملاهب ىرستف ةيراج ,ىرتشا نإو ) :م
 «كلملا يف الإ حصي ال يرستلا : لوقي ) :م - هللا همحر - رفز نإف يأ :ش ( هنإف ) :م نيلاحلا يف

 ريصي ‹ رح يدبعف كتقلط نإ :ةيبنجأل لاق اذإ امك راصو < هب الإ حصيال كلملا ركذ هركذ ناكف
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 ردقتيف طرش وهو ‹ يرستلا ةحص ةرورض اروكذم ريصب كلملا نأ انلو . اروكذم جوزتلا ريصي
 طرشلا قح يف رهظي اغنإ قالطلا ةلأسم يفو « ةيرحلا وهو « ءازجلا ةحص قح يف رهظي الف « هردقب
 اًالث قلطت ال ةدحاو اهقلطو اهجوزتف اًنالث قلاط تنأف كتقلط نإ اهل لاق ول ىتح ءءازجلا نود

 دوجول هدیبعو هوربدمو هدالوآ تاهمأ قتعت رح يل كولم لك: لاق نمو . انتلاسم نازو هذهف

 ءالؤه يف ةقلطملا ةفاضإلا

 نإ : لاق هنأكف « حاكنلا ةعباتم نودب حصي الف فرصي قالطلا نأل « ةلالد :ش (اروكذم جوزتلا

 . رح يدبعف كتقلطو كتحكن

 ريفكتلا ىلإ هيف جاتحي ءاضتقاب لوقي ال - هللا همحر - رفزو « ءاضتقالاب لوق اذه : ليق نإف
 هدنع نأ ةلهولا لوأ يف هنم مهفي ةيرس نالف دنعاذهلو « مهفي اهب تباثلا نإف « ةلادلا فالخب

 . لاؤسلا هيلع دري الف « ةءوطوم ةيراج

 :م طرش يرستلا يأ :ش ( طرش وهو « يرستلا ةحص ةرورض اروكذم ريصي كلملا نأ انلو ) :م

 ركذلاب ةرورضلا ىلإ عجارلا ريمضلا اذكو « ةرورضلا ردقب كلملا ردقتي يأ :ش ( هردقب ردقتيف)
 يف نيميلا حصي ملف :ش ( ةيرحلا وهو ءءازجلا ةحص قح يف رهظي الف ) :م رارطضالا ليوأت ىلع
 يف نأ هريرقت « ةيبنجأل لاق اذإ امك هلوق نع باوج :ش ( قالطلا ةلأسم يفو ) :م ةارتشملا ةمآلا قح
 رهظي انإ يآ :ش ( رهظي اغنإ ) :م رح يدبعف كتقلط نإ :ةيبنجأل لاق اذإ يهو « قالطلا ةلأسم

 . حاكنلا كلم

 ال ينعي :ش ( ءازجلا نود ) :م طرش وه يذلا قالطلا قح يف ينعي :ش ( طرشلا قح يف ) :م

 اهجوزتف اًنالث قلاط تنأف كتقلط نإ ) :م ةيبنجأل يأ :ش ( اهل لاق ول ىتح ) :م ءازجلا قح يف رهظي

 ةحص ةرورض ءاضتقا تبث حاكنلا كلم نأل :ش ( ةثالث قلطت ال ) :م ةدحاو ينعي :ش ( اهقلطو

 . ءازحلا ةحص قح يف رهظي ملف . طرشلا

 اهجوزف قلاط تنآف كتقلط نإ هلوق يهو ةلآسملا هذه يأ :ش ( انتلأسم نازو هذهف ) :م

 امهنم لك يف نأل « ةرح يهف ةيراج تيرس نإ : هلوق يهو « انتلأسم ريظن اًنالث قلطت ال اهقلطو

 هلوق يهو - هللا همحر- رفز ةلأسم ريظنو « ءازجلا ةحص قح يف ةرورض تباثلا كلملا رهظي مل

 اهارشف اهارستف رح يدبعف ةيراج تيرست ال : لاق اذإ يأ « رح يدبعف كتقلط نإ : ةيبنجأل

 نيتروصلا يف لاحلا يف دبعلا يف مئاق كلملا نأل « دبعلا قتعي اهقلطف اهجوزت اذإ امك « دبعلا قتعي

 طرشلا طرشب نوكي الف « ىرسلاو قالطلا وه يذلا طرشلل اًطرش عقو كلملا نأ لصاحلاف

 ةفاضإلا دوجول هديبعو هوربدمو هدالوأ تاهمأ قتعي رح يل كولم لك لاق نمو ) :م . ءازجلل اًطرش

 . لماك يل هلوقب هسفن ىلإ ةفاضإلاب ءالؤه نم دحاو لك نأ ينعي :ش ( ءالؤه يف ةقلطملا
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 ال اذهلو « ادي تباث ريغ كلملا نأل « مهيوني نأ الإ هوبتاكم قتعي الو ايو ةبقر مهيف تباث كلملا ذإ

 نم دب الف ةفاضإلا تلتخاف « ةربدملاو دلولا مأ فالخب « ةبتاكملا ءطو هل لحي الو هباستكا كلي

 نأل نييلوألا يف رايخلا هلو ‹ ةريخألا تقلط هذهو هذه وأ قلاط هذه هل ةوسنل لاق نمو . ةينلا

 نأل ‹ ةقلطملا ىلع ةشلاثلا فطع مث « نييلوألا نيب اهلخدأ دقو « نيروكذملا دحأ تابثإل وأ ةملك

 اذإ اذكو ‹ هذهو قلاط امكادحإ لاق اذإ امك راصف « لحمب صتخيف « مكحلا يف ةك راشملل فطعلا

 ملعأ هللاو < انيب ال نييلوألا يف رايحلا هلو ‹ ريخألا قتعاذهو اذه وأ رح اذه هل دبعل لاق

 . باوصلاب

 قتعي الو ) :م نوقتعيف لك ثيحب اولخد كلذك ناك اذإف :ش ( اديو ةبقر مهيف تباث كلم اذإ )م

 :م بتاكملا باستكا يأ :ش ( هباستكا كلمي ال اذهلو « ادي تباث ريغ كلما نأل « مهيوني نأ الإ هوبتاكم

 ةربدملاو دلولا مأ فالخب) :م هجو نود هجو نم اكول بتاكملا ناكف :ش ( ةبتاكملا ءطو هل لحي الو)

 هتينب تلمع ىون اذإف :ش (ةيتلا نم دب الف ) :م . بتاكملا ىلإ كلما ةفاضإ يأ :ش ( ةفاضإلا تلتخاف

 . ةينلاب الإ قتعي ال ضعبلا قتعم اذكو

 ءاضق ال ةنايد قدصي ءاسنلا نود لاجرلا يل كولم لك هلوقب ىون ولو« طوسسبملا» يفو

 فالخب « هتینب لمعي الف « هل ظفل ال مومع الو « هظفل يف سيل فصوب صيصختلا ىون هنأل

 دنع سيلو « ةكولم ىثنألل : لاقيو « ءاسنلا نود ةقيقح لاجرلل كولمملا ظفل نأل « لاجرلا

 فالخ هنكلو همالك ةقيقح ىوندقف ركذلا ىون ولو ةداع ةكولملاامهل لمعتسم طالتحخالا

 ءاضق الو ةنايد (,ةدصي ال اهدحو ءاسنلا ىون ولاذهلو . ةنايد قدصيو ءاضق قدصي الف « رهاظلا

 . ةنايد قدصي ةياور يفو . ةنايدو ءاضق قدصي مل ربدملا ونأ مل لاق ولو .

 يأ :ش ( نييلوألا يف رايخلا هلو « ةريخألا تقلط هذهو هذه وأ قلاط هذه : هل ةوسنل لاق نمو ) :م

 نيب اهلخدأ دقو ) :م نييلوألا ىدحإل يأ :ش ( نيروكذملا دحأ تابثإل وأ نأل ) :م امهادحإ نييعت يف

 صتخي يأ :ش ( هلحمم صتخيف « مكحلا يف ةكراشملل فطعلا نأل ةقلطملا ىلع ةثلاثلا فطع مث نييلوألا

 واولا نأل « اًقلاط ةثلاثلا تناكف « نييلوألا ىدحإ نم ةقلطملا مكحلا لحمو « مكحلا لحم فطعلا

 ءهذهو قلاط امكادحإ : لاق اذإ امك راصف ) :م قالطلا وه اذه مكحلاو « مكحلا يف كارتشالا يضتقت

 دحأ نييعت ىف يأ :ش ( نييلوألا يف رايخلا هلو « ريخألا قتع اذهو اذه وأ رح اذه هل دبعل لاق نإ اذكو

 ۰ ۰ . كش الب قتعيف رخآلاامأو . نيلوألا نيدبعلا

 عم ةثلاثلا عمج دقو « عمجلل واولا نأل « اًضيأ ةغلاثلا ةأرملا يف كشلا نوكي ال مل : تلق نإف

 : - هللا همحر- رفز لاقاذهلو « ةثلاثلا يف كشلا عقي نأ يغبنيف كش ةيناثلا يفو « ةيناثلا

 « ناتاه وأ قلاط هذه : لاق اذإ امك « نييرخألا ىلع وأ ىلوألا ىلع عقوي نأ نيب ريخيو «[. . .]

 . (يقانغسلا عماج »يف امهلوق ركذ



 نيع ريغ نييلوألا دحأ ىلع قالطلا عوقو دعب ةثلاثلا ركذ هنكل عيمجلل اهنإ معن : تلق

 باجيإب ةدارم ةثلاثلا تراصف « نييلوألا ىدحإ قالط نيبو ةثلاثلا قالط نيب عمحلا تضتقاف

 . قالطلا

 يف - هللا همحر - ديهشلا مكاحلا لاقو . قلاط امكادحإ : لاق هنأكف «ثلاثلا دبعلا اذكو

 . نييرخألا يف رايخلاو « قلاط ىلوألاف ةنالفو قلاط تنأ : لاق اذإ «يفاكلا»

 هيلع عقي مل نم ىلع اًضيأ حصي مكحلا هيلع عقو نم ىلع حصيامك فطعلا : تلق نإف
 ملكأ ال هللاو هلوق يف امك « مكحلا هيلع عقي نم ىلع فطعيف « مكحلا مدع لصألاو « مكحلا

 «امهملك ىتح ثنحي مل نيرخآلا دحأ ملك نإو « ثنح لوألا ملك نإ هنإف « اًنالف وأ االف

 فرحب عمجلا نألاذهو . ادرفنم مكحلا هيلع عقي مل يذلا يناثلا ىلع اًفوطعم ثلاثلا نوكيو

 يف اريخم وه ناك ذعنيحف « ناتاه وأ قلاط هذه : لاق هنأك راصف « عمجلا ظفلب عمجلاك عمجلا

 . نييرخألا ىلع عقوأ ءاش نإو ‹ ىلوألا ىلع عقوأ ءاش نإ قاتعلاو قالطلا

 همحر - دمحم نع - هللا همحر - ةعامس نبا ةياور وه هتركذ يذلا اذه نأب بيجأ : تلق

 قالطلا يف ةياورلا رهاظ نيب فرعلاو ةياورلا رهاظ وهف بتكلا ىف هركذ يذلا امأف .- هللا

 يذلا يناثلا ىلع فوطعم ثلاثلا نأ يف اًنالفو اًنالف وأ تالف ملكأ ال هللاو : هلوق نيبو «قاتعلاو
 « امهدحأ لوانتي نيئيش نيب تلخد اذإ وأ» ةملك نأ وه عماجلا ةلأسم وهو « مكحلا هيلع عقي مل

 ناك اذه ىلع فطع ولو « هذهو قلاط امكدحأ لاق هنأك راص امهادحإ ىلع ثلاثلا فطع اذإف

 . انلقام مكحلا

 مهنم عطت الو  ىلاعت هلوق يفامك « معيال ءيشلا عضوم عضوملاف عماجلا لئاسم يف امأ

 ركذ املف « اتالف الو اًنالف ملكأ ال هللاو لاق هنأك راصف « . (۲۲ ةيآلا : ناسنإلا ) 4 اروفك وأ اًمثآ

 . اذهاذكفاذكه مكحلا ناك اذه ىلع ىضق ولو . نيذه الو لاق هنأك راص واولا فرحب ثلاثلا

 ع ع
 وک وج وج
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 كلذ ريغو جوزتلاو ءارشلاو حيبلا يف نيميلا باب
 نم دجو دقعلا نأل ثنحي ي مل كلذ لعف نم لكوف رجاؤي ال وأ يرتشي ال وأ عيبي ال فلح نمو

 ام دجوي ملف ‹ هنيمي يف ثنحي فلاحلا وه دقاعلا ناك ول اذهلو « هيلع قوقحلا تناك ىتح « دقاعلا

 ًديدشت هيف نأل « كلذ يوني نأ الإ « دقعلا مكح هل تباثلا انإو « رمآلا نم دقعلا وهو طرشلا وه

 هداتعي امع هسفن عنمي هنأل « هسفنب دقعلا ىلوتي ال ناطلس اذ فلاحلا نوكي وأ

 ( كلذ ريغو جوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب ) :م

 قالطلا يف يأ . كلذ ريغو :هلوق . هرخآ ىلإ نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 هنايب ءيجيسو «كلذب هريغ رمأف برضي الو قتعي الو قلطي ال : لاق اذإ امك « برضلاو قاتعلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 جحلا يف نيميلا ىلإ ةبسنلاب اعوقو رثكأ ءايشألا هذه يف نايألا يف تافرصتلا تناك الو

 . جحلا يف نيميلا باب ىلع بابلا اذه مدق « موصلاو ةالصلاو

 لاق هبو :ش ( ثنحي مل كلذ لعف نم لكوف رجاؤي ال وأ يرتشي الو عيبي ال فلح نمو ) :م

 لعفلا نأل .ثنحي :- هللا امهمحر - دمحأو كلام لاقو . رهظألا ىف - هللا همحر - ىعفاشلا

 هقلحب هريغ رمأف هسأر قلحي ال فلح ول امك « هسفنب هلعف هنأك ريصي رمألاب لكوملا ىلع قلطي
 لثم قوقحلاو ليكولا ىلع يأ :ش ( هيلع قوقحلا تناك ىتح دقاعلا نم دجو دقعلا نأل ) :م ثنحي

 ىلع عوجرلاو اعئاب ناك اذإ نمثلا ضبقو « اًيرتشم ناك اذإ هضبق اًعثاب ناك اذإف « عيبملا ميلست

 . بيعلا يف ةموصخلاو قاقحتسالا روهظ دنع عئابلا

 وه دقاعلا ناك ول ) :م فلاحلا ريغ نم دقعلا دوجو دنع ثنحلا مدع نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 طرشلا وهام دجوي ملف ) :م هلوقو « هنم دقعلا وه يذلا طرشلا دوج ول :ش ( هنيمي يف ثنحي فلاحا

 ىلع فلاحلا دقع وهو ثنحلا طرش نأل « ثنحي مل هلوق ليلعت ةمتت نم :ش ( رمآلا نم دقعلا وهو

 باوج اذه :ش ( دقعلا مكح هل تباثلا اغنإو ) :م رومأملا نم دجو اغنإو « هنم دجوي مل ءايشألا هذه

 . كلملا وهو دقعلا مكح رمآلل تباثلا نأ هريرقتو « رمآلل ال هل تباث دقعلا اذه نإ مصخلا لاق امع

 ءاًضيأ هريغ رمأي ال نأ فلاحلا ىون نإ الإ يأ « ثنحي مل : هلوق :ش ( كلذ يوني نأ الإ ) :م

 اذ يأ :ش ( ناطلس اذ فلاحلا نوكي وأ ) :م هيلع اًظيلخت وأ :ش ( اديدشت هيف نأل ) :م ثدحي ذئنيحف

 هوحنو يضاقلاك ناطلس اذ نأل يأ :ش ( هداتعي امع هسفن عنمي هنأل « هسفنب دقعلا ىلوتي ال ) :م ةكوش

 هنأكف يرتشي الو عيبي ال فلح اذإف « لعفلا كلذ يف هل ةداع وه ام اهعنمي لعفلا نع هسفن عنم اذإ

 . رومأملا لعفب هنيي يف ثنحيف لاحلا ةلالدب « ءارشلاب رمآ الو عيبلاب رمآ ال لاق

 ثنحي ال اميفو « رومأم لا لعفب ثنحي اميف انباحصأل تافرصتلا هذه يف طباضلا نأ : ملعاو
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 هيلإ ال رمآلا ىلإ عجرت دقعلا قوقحو رمآلا ىلإ لب هسفن ىلإ هفيضي ال اذهلو

 « رومأملا ةرشابمل ثنحي ال فلاحلاف ‹ ةرشابملا ىلإ هيف قوقحلا عجري لعف لك نأ امهدحأ « نائيش

 ةثالث ركذو . هرخآ ىلإ. . . عيبيال فلح نمو :هلوقب - هللا همحر - فنصملا هركذ يذلا وهو
 . ةراجإلاو ءارشلاو عيبلا ءايشأ

 . دلولا برضو ةموصخلاو ةمسقلا لام نع حلصلاو ةراجتسالاو جيوزتلا بابلا اذه يفو

 لعف نوكي ذئنيحف« قوقح هل نکی ملو « رمآلاب لب « ةرشابملاب قوقحلا قلعتي ال يذلا وه يناثلاو
 : هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهو « رمآلا لعفك رومأملا

 نمو « مسقلا اذه يف ءايشأ ةثالث ركذو :ش ( قتعي ال وأ قلطي ال وأ جوزتي ال فلح نمو ) :م

 دلولا برضو ضارقتسالاو ضرقلاو ةقدصلاو ةبهلاو دمعلا مد نع حلصلاو ةبتاكملا بابلا اذه

 ضبقلاو نيدلا ءاضقو ةراعتسالاو ةراعإلاو عادبتسالاو عادبإلاو ةطايخلاو ءانبلاو حيرلاو
 كلذب لكوف ) :م جوزتي ال فلح اذإ هنإف « جيوزتلا اهركذ يتلا ةثالشلا دحأو لمحلاو ةوسكلاو
 نإ مث فلاحلا نذإ ريغب ةأرما هريغ هجوز اذإ : - هللا همحر - «ماشه رداون» يف لاقو :ش ( ثنح
 . هزاجأ فلاحلا

 نب دمحم ىلإ اوبتك اميف «ةرصبلا لهأ لئاسم» ىفو . ثنحي ال :- هللا همحر - دمحم لاق

 « لصألا فالخ وهو « ثنحي ال حاكنلاب ًاليكو لكوف جوزتأ ال فلح اذإ - هللا همحر - نسحلا
 جوزتلا نم دحاو لكب يأ « كلذب لكوف ««سانجألا »يف - هللا همحر - يفطانلا ركذاذك

 . ثنحي قاتعلاو قالطلاو

 يف لاقو . «مهتمتت» يف هرکذ « هجو يف - هللا همحر - ىعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو

 اغإو « نالف حكن ام قدصي اذهلو <« هنم لعفلا مدعل ٹنحی ال : مهبتك رثكأو «هيبنتلا»و «زيجولا»

 . ثنحلاب مرحت انلقو « هوحنو عيبلا يف امك حاكنلا يف ليكولا هل ليق

 «موقلا نيب حلصملا لوسرلا ريفسلا :« برغم ا» يف لاق :ش ( ريفس اذه يف ليكولا نأل ) :م

 هنيب عقي امك « ليكولا ريغب يأ « ربعي يذلا وهو « ريبعتلا نم :ش ( ربعمو ) :م اريفس ليكولا هنمو
 . هيف هلكو يذلا رمآلا نم لكوملا نيبو

 لكو ام ىلإ لك ولا فيضي ال يأ :ش ( هفيضي ال ) :م اًربعم ًريفس هنوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م
 هلعف لكوملا نأك راصف « لكوملا وهو رمآلا ىلإ هفيضي لب يأ :ش ( رمآلا ىلإ لب « هسفن ىلإ ) م هيف
 لكوملا وهو :ش ( رمآلا ىلإ عجرت ) :م ةروكذملا ةثالثلا ءايشألا يف يآ :ش ( دقعلا قوقحو ) :م هسفنب

 بوجو يهو « ةرهاظ قوقحلاو ليكولا وهو « رومأملا ىلإ قوقحلا عجرت ال يأ :ش ( هيلإ ال ) :م
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 ءاش نإ قرفلا يف ىنعملا ىلإ ريشنسو « ةصاخ ءاضقلا يف نيدي مل هب ملكتأ ال نأ تينع : لاق ولو

 نأل ؛ هنيمي يف ثنحي لعفف هريغ رمأف هتاش حبذي ال وأ هدبع برضي ال فلح ولو . ىلاعت هللا

 لعجيف « رمآلا ىلإ ةعجار هتعفنم مث « هريغ ةيلوت كلميف هتاش حبذو هدبع برض ةيالوهل كلاملا
 يف نيد يسفنب كلذ ىلوتأ ال نأ تينع : لاق ولو « رومأملا ىلإ عجري هل قوقح ال ذإ ارشابم وه
 يضفي مالكب ملكت الإ سيل قالطلا نأ قرفلا هجوو . هريغو قالطلا نم مدقت ام فالخب « ءاضقلا

 دقف هب ملكتلا ىون اذإف امهمظستني ظفللاو « هب ملكتلا لثم كلذب رمآلاو « اهيلع قالطلا عوقو ىلإ
 .ءاضق ال ةنايد نيديف ماعلا يف صوصخلا ىون

 . قاتعلا عوقوو قالطلا عوقوو جوزتلا يف رهما

 ( نيدي مل ) :م قاتعإلاو قيلطتلاو جوزتلا ظفلب يأ :ش ( هب ملكتأ ال نأ تينع : لاق ولو ) :م

 هنأل :ش ( ةصاخ ) :م هلوقب ديقو « رهاظلا فالح هنأل :ش ( ءاضقلا يف ) :م قدصي مل يأ :ش

 ىلإ ريشنسو ) :م. نطابلا ملعي هللاو ةينلا تحصف « هظفل هلمتحي اًئيش ىون هنأل « ةنايد قدصي
 ملكت سيل قالطلا نأك قرفلا هجوو « نتملا يف هلوق هب دارأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ قرفلا يف ىنعملا

 . لاق ام رخآ ىلإ اهيلع قالطلا عوقو ىلإ يضفي مالكب الإ

 لاق هبو :ش ( هنیمی يف ثنحي لعفف هریغ رمأف هتاش حبذی ال وأ هدبع برضی ال فلح ولو ) :م

 ةيلوت كلم يف هتاش حبذو هدبع برض ةيالو هل كلاما نأل ) :م ثنحي ال يعفاشلا دنعو دمحأو كلام

 نأ هحيضوت :ش ( رومأملا ىلإ عجري هل قوقح ال ذإ « ارشابم وه لعجيف رمآلا ىلإ ةعجار هتعفنم مث « هريغ

 نوكي دبعلا نأل « رمآلا ىلإ دوعت هتعفنمو رومأم اب قلعتت ال قوقح هيف سيل رمآلا ىلإ تبني لعفلا
 . رمآلا لعفك رومأملا لعف ناكف « يلاوملا رمأب اريفس ارمتم

 تدصق يأ :ش ( يسفنب كلذ ىلوتأ ال نأ تينع ) :م روكذملا فلاحلا يأ : :ش ( لاق ولو ) :م

 همحر - :يزارتألا لاق :ش ( ءاضقلا يف نيد ) :م يسفنب ةاشلا حبذ وأ دبعلا برض ىلوتآ ال نأ

 . قاتعلاو حاكنلا لثم :ش ( هريغو قالطلا نم مدقت ام فالخب ) :م ةنايدو ءاضق قدص - هللا

 لبق ركذ يذلا قرفلا وه اذهو :ش ( قرفلا هجوو ) :م هلوقب نيتروصلا نيب قرفلا ىلإ راشأ مث
 ( كلذب رمآلاو « اهيلع قالطلا عوقو ىلإ يضفي مالكب ملكت الإ سيل قالطلا نأ ) :م ههجو نايبو « اذه

 ملكتلا مظتني يأ :ش ( امهمظتني ظفللاو « هب ملكتلا لثم ):م حاكنلاو قاتعلاو قالطلاب يأ :ش

 نوكيف « عامجإلاب لسرملا ناسلك لوسرلا ناسلو « لوسرلاك رومأملا نأل « كلذب رمآلاو كلذب

 . هسفنب قيلطتلاك هناسلب قيلطتلا

 اذإف ) :م هلوق ینعم وهو « ءاضق قدصي الف « هيف مهتم وهو « رهاظلا فالخ هامس ام نوکیف

 :م ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف قدصي يأ :ش ( ةنايد نيديف ماعلا يف صوصخلا ىون دقف هب ملكتلا ىون

 . هركذامك رهاظلا فالح هنأل « ءاضقلا يف قدصي ال يآ :ش ( ءاضق ال)
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 لعفلا ىون اذإف أزاجم بيبستلاب رمآلا ىلإ ةبسنلاو « هرثأب فرعي يسح لعفف برضلاو حبذلا امأ
 مل هبرضف اًتاسنإ رمأف هدلو برضي ال فلح نمو « ءاضقو ةنايد قدصيف ةقيقحلا ىون دقف هسفنب

 ىلإ هلعف بسني ملف فقشتلاو بدآتلا وهو هيلإ ةدئاع دلولا برض ةعفنم نأل ؛ هنيمب يف ثنحي

 . هيلإ لعفلا فاضيف «رمآلا ىلإ ةدئاع هرمأب رامتئالا ةعفنم نأل « دبعلا برضب رمألا فالخب رمآلا

 فلاحلا بايث يف هبوث هيلع فولحملا سبلف قلاط هنآرماف بوثلا اذه كل تعب نإ :هريغل لاق نمو

 نأب كلذو « هب هصاصتخا يضتقيف عيبلا ىلع لخد ماللا فرح نأل ‹ ثنحبي مل ملعي ملو هعابف

 دجوي ملو ةباينلا هيف يرجي عيبلا ذإ هرمأب هلعفي

 فرعي يسح لعفف ) :م ةاشلا حبذ يأ :ش ( حبذلاو ) :م دبعلا برض يأ :ش ( برضلا امأو ) :م

 ةبسن يأ :ش (رمآلا ىلإ ةبسنلاو ) :م اًحبذ وأ اًبرض نوكي ىتح « رمآلا ىلإ هيف جاتحي الو :ش (هرثأب

 ىون دقف هسفنب لعفلا ىون اذإف ءازاجم ) :م بيبستلا ليبس يأ :ش ( بيبستلاب ) :م رمآلا ىلإ لعفلا
 ةلأسم يف ءاضقلا ركذ ليقو . هل فيفخت كلذ يف ناك نإو :ش ( ءاضقو ةنايد « قدصيف « ةقيقحلا

 قدصيف همالك ةقيقح ىون دقف ةرشابملا ىون اذإ نيعضوملا يف هنأل « قالطلا يف ةياور برضلا

 . - هللا همحر - يعفاشلا لاق [هب]و . نيلصفلا يف ءاضق

 دلولا برض ةعفنم نأل « هنيي يف ثنحي مل « هبرضف اًتاسنإ رمأف هدلو برضي ال فلح نمو ) :م

 لاقي :ش ( فقشتلاو بداتلا ) :م ةروكذملا ةعفنملا يأ :ش ( يهو ) :مدلولا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ةدئاع

 . ىوتساف هتيوس يأ ‹ فقثتف حمرلا تفقث
 لاعفألا بنجتيو ةحلاصلا ريسلا راتخيو «ةديمحلا قئارطلا كلسيو بدأتي نأ هلصاح

 اه اًضيأ دلاولل ةعفنم هيف ناك نإو « دلولل ةصلاخ ةعفنم كلذف « ةوهشلاو ىزبلا كرتيو ةحبقتسملا

 دبعلا برضب رمآلا فالخب . رمآلا ىلإ هلعف بسني ملف ) :م رمآلا برضك رومأملا برض لعجي ملف انه

 فاضيف هرمأب ) :م رمآلا ىلإ ةدئاع ىلوملل ةعاطإلاو هرماوأب دايقنالا يأ :ش ( رامنئالا ةعفنم نال

 .رومأملا برضب ثنحيف ىلوملا برضك رومألا برض نأل يأ « رمآلا ىلإ يأ :سش (هيلإ لعفلا

 يأ :ش ( هبوث هيلع فولحملا سبلف « قلاط هنأرماف بولا اذه كل تعب نإ :هريغل لاق نمو ) :م

 نال ‹ ثنحي مل ملعي ملو ) :م ردي مل هنأ فلاحلاو فلاحلا يأ :ش ( هعابف فلاحلا بايث يف ) :م هافخأ

 هيلع فولحملاب لعفلا صاصتخا يضتقي يأ :ش ( هب هصاصتخا يضتقيف عيبلا ىلع لخد ماللا فرح

 ( دجوي ملو ةباينلا هيف يرجب عيبلا ذإ ) :م ال وأ ةيكلام نيعلا ناك ءاوس :ش ( هرمأب هلعفي نأب كلذو ) :م

 . دجوي ملو كرمأب وأ كتلاكوب اًموي اًبوث تعب نإ مالكلا ريدقت نأل « ثنحي الف « رمآلا يأ :ش

 نوكت دقو « ديزل لاملا وحن كيلمتلل نوكت دق ماللا نأ فرعي نأ كلذ ةفرعم يف لصألاو

 دوجوب الإ امهدحأل فرصي الف « كتاضرم ءاغتبا لجأل يأ « كتاضرمل اذه تلعف وحن ليلعتلل

 . رخآلا ىلإ هفرص رذعتل وأ حجرملا



 ریغب وأ هرمأب ناک ءاوس « هل اگ ولم اًبوٹ عاب اذِإ ثنحی ثیح كل ابو تعب نإ :لاق اذإ ام فالخب

 صاصتخا يضتقيف هيلإ برقأ هنأل نيعلا ىلع لخد ماللا فرح نأل « ملعي مل وأ كلذب ملع هرمأ

 ةطايخلاو ةغايصلا هريظنو . هل اك ولم نوكي نأب كلذو « هب نيعلا

 : نارخآ نالصأ انهو

 . هماظن ريغت عم هحيحصت نم ىلوأ مظنلا ةاعارم عم مالكلا حيحصت نأ : امهدحأ

 زوجيامو « هريغل ةراتو هسفنل ةرات لعافلا هلعفي دق ةلاكولا هيف يرجي لعف لك نأ : رخآلاو

 ىنعملا نأل « ثنحي مل ةروكذملا ةلأسملا يفف « كلملل هيف ماللا نيعتتف هريل لمعي ال ةلاكولا هيف

 . هرمأ مدعل هيلع فولحملا لجأل عيبلا دجوي ملو كلجأل تعب

 وأ هرمأب ناک ءاوس « هل اک ولم ابو عاب اذإ ثنحی ثیح كل ابوث تعب نإ : لاق اذإ ام فالخب ) :م

 هيلإ برقأ هنأل) :م هب قلعت يأ :ش ( نيعلا ىلع لخد ماللا فرح نأل « ملعي مل وأ كلذب ملع هرمأ ريغب

 عيبلاو « عيبلاب ةنورقم ماللا تناك امل ينعي « هيلع فولحملاب يأ :ش ( هب نيعلا صاصتخا يضتقيف

 عيبلا لعف عقي نأب هيلع فولحلاب اًصتخم عيبلا نوكي نأ تضتقا دقعلاب كلمت يتلا لاعفألا نم

 . ثنحي الف « هرمأب عيبلا دجوي ملو هيلع فولحملا رمأب هعبتي نامزل هعوقوو هيلع فولحملل

 ملعلا طرتشيالو < هرمأ ريغب وأ هرمأب هعاب اذإ ثنحي ثيح كل اًبوث لاق اذإ ام فالخب

 نيعلا صاصتحخا تضتقا لعفلا نم نيعلا ىلإ برقأ تناكو نيعلاب تنرق ال ماللا نأل . كلذب

 . هيلع فولحملل كلم نيعلا نوكي نأب صاصتخالاو « هيلع فولحملاب

 ءهلاكولمم بوثلا نأب « هيلع فولحملاب صاصتحخالا يأ :ش ( هل اك ولم نوكي نأب كلذو ) :م

 تعب نإ هنيي ريدقت لعفلا كلم ال نيعلا كلم بجوأف « نيعلا تراص ةروصلا هذه يف ماللا نأل

 . ال وأ هب ملع ءاوس « ثني اکولم اوٹ عاب ولف « كولم وه ابو

 كل تلكأ نإ : لاق نأب ماللا مدق ءاوس « نيعلا كلت ىلع نيميلا عقي هوحنو لوخدلا يفو
 كلي ال ام لعفلا اذه نأل « كل اًبارش وأ كل اًماعط : لاق نأب رخآ وأ « اًبارش كل تبرش وأ اماعط
 نإف ‹ لوألا لصفلا فالخب «نيعلا وهو « دقعلاب لصفلا كلام ىلإ ماللا فرص بجوف دقعلاب

 هيلع اًظيلغت دیق امیف ءاضق قدص هریغ یون نإف « برقلاب انحجرف دقعلاب كلي امن اهنم دحاو لک
 . قیقحت هفاميف ال

 هنأل « امهيف ةنايد قدصي سكعلا ىلعو « كل اًبوث تعب: كل تعب : هلوق نم ىون نإف

 فيفخت هيف اميف ءاضق قدصي الو امهلمتحت ماللا ذإ « هيدقتو ماللا ريخأتب همالك هلمتحي ام یون

 . هيلع

 :م بيرق نع هانركذ « امهوحنو :ش ( ةطايخلاو ةغايصلا ) :م عيبلا ريظن يأ :ش ( هریظنو ) :م
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 الف ةباينلا لمتحي ال هنأل ؟ مالغلا برضو برشلاو لكألا فالخب « ةباينلا هيف يرجي ام لكو

 دوجول قتع رايخلاب هنأ ىلع هعابف هتعب نإ رح دبعلا اذه : لاق نمو . نيهجولا يف هيف مكحلا قرتفي
 ءازجلا لزنيف مئاق هيف كلملاو عيبلا وهو « طرشلا

 ةبهلاو ةباتكلا وحن ةباينلا هيف يرجي امو هلبق ام ىلع فطع :ش ( ةباينلا هيف يرجي ام لكو)

 . قاتعلاو قالطلاو جوزتلا ركذ دنع بيرق نع مسقلا اذه انركذ دقو «ةقدصلاو

 دارملا نأب «هعماج» يف ناخ يضاق حرص :ش ( مالغلا برضو برشلاو لكألا فالخب ) :م

 ىمسو «دلولا مالغلاب دارملا : ينانيغرملا لاقو . دقعلاب كليب ال ام برضلا نأل « دبعلا مالغلاب

 برض نأل «(۷ ةيآلا : ميرم) € ىيحي همسا مالغب كرشبن انإ :  ىلاعت هللا لاقو « اًمالغدلولا

 « انركذ امك ةباينلا لمتحي دبعلا برض نأل . باوصلا وه اذهو < ةباينلاو ةلاكولا لمتحي دبعلا

 فنصملا هركذ دقو « هيلإ دوعت ةعفنملا نأل « ثنح هبرضب هريغ رمأف هدبع برضي نأ فلح ول اذهلو
 . اذه لبق

 لاق : هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو . لوألا هجو نم نيحراشلا نمو : لمكألا لاقو

 احيرص نيحراشلا دعب ركذو : لاق « دبعلا مالغلا نم دارملا نأ :هذاتسأ نع ًالقان ذاتسألا مامإلا

 نم دارملا لاق يذلا حراشلا باجأ يأ « ةروكذملا ةلأسملا نع باجأ : لمكألا لاقو . ىهتنا

 هل قوقح ال هنإف ةيطختو فنصملا هركذ ال فلاخم وهو « اهركذي ملادمحم نأب دبعلا مالغلا

 . ةباينلا لمتحي امن لعج كلذ عمو « رومأملا ىلإ عجرت

 مكحلا قرتفي الف « ةباينلا لمتحي ال ) :م ةثالثلا ءايشألا هذه نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 برضو برشلاو لكألاك ةباينلا هيف ئزجي ال اميف ثنحلا مكح قرتفي ال يأ :ش ( نيهجولا يف هيف
 . رخأ وأ ماللا مدق اذإ ينعي ٠ نيهجولا يف مالغلا

 ثنحي هدبع برضي ال فلح نم نأ قبس امك ةباينلا هيف يرجي مالغلا برض : تلق نإف

 . هرومأم برضب

 ىلع ةدهعلا نم هقحل اجب ليكولا عجري قوقح اهب قلعت هنأب ةباينلا نايرج نم دارملا : تلق

 . مهفاف لكوملا ىلع اهب عجري ليكولا قحلت قوقح دبعلا برضل سيل انهو « لكوملا

 كلم او ‹ عيبلا وهو طرشلا دوجول قتع رايخلاب هنأ ىلع هعابف هتعب نإ رح دبعلا اذه : لاق نمو ) :م

 هبو ءةيرحلا وهو :ش ( ءازجلا لزنيف ) :م قافتاب هكلم نع عيبلا جورحخ عنمي هرايخ نأل :ش ( مئاق هيف

 . هجو يف - هللا امهمحر - : يعفاشلاو كلام لاق

 ديقو . هدنع هكلم نع عيبلا جرخي عئابلا رايخ نأل « قتعيال : - هللا همحر - دمحأ لاقو

 قبي ملف « هكلم نع عيبلا جورخل عامجإلاب قتعي ال نب اعيب هعاب ول هنأل « رايخلاب هعاب :هلوقب

 دوجولا يف ناقرتفي لولعملا عم ةلعلا نأ فرعي اذهلو كلملا ريغ يف ءازجلا كرتي الف « ءازجلل الحم
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 دق طرشلا نأل ؛ اًضيأ قتعي رايخلاب هنأ ىلع هارتشاف رح وهف هتيرتشا نإ يرتشملا لاق ول كلذكو
 قتعلا اذه نأل هلصأ ىلع اذكو ‹ رهاظ امهلصأ ىلع اذهو « هيف مئاق كلم او « ءارشلا وهو « ققحت

 اذه اذكف « هيلع اًقباس كلملا تبي قتعلا زجن ولو « زجنملاك قلعملاو هقيلعتب

 . ناقرتفم ريغ طورشملاو طرشلا امأ

 اذإف « كلذك حاكنلا ناكل هب قلع ام عوقول اًيفاك مكحلا ةدافإ ريغ نم عيبلا ناك ول : ليق نإف

 . كلذك سيل ءازجلا :لوقي نأ بجو ادساف حاكنلا دجوو حاكنلاب قتعلا قلع

 ‹ هيفانت الإو قر هنأل «يفانملا عم حاكنلا زاوجو « يفانملا عم سيل عيبلا باوج نب : بيجأ

 نكي مل نأك راصف « مدعلا بناج حجرتيف « ليلدلا فلاخي اب هداسف دقتعا ادساف حاكنلا ناك اذإف
 دقي مل نإو لحما يف لوبقلاو باجيإلاف ءادوجوم ناكف ليلدلل قفاوم هنأل « عيبلا فالخب
 .مكحلا

 طرشلا نأل ء اًضيأ قتع رايخلاب هنأ ىلع هارتشاف « رح وهف هتيرتشا نإ :يرتشملا لاق ول كلذكو ) :م
 :م اعيمج مهلوق يف اذه « ءازجلا كرتيف دبعلا يف يأ :ش ( هيف مئاق كلملاو ءارشلا وهو « ققحت دق

 نأل :ش (رهاظ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ لصأ ىلع يآ :ش ( امهلصأ ىلع اذهو)

 قتعلا كرتيف « قتعلا ىلع اًقباس كلملا تبثف « امهدنع يرتشملا كلم توبث عنمي ال يرتشملا رايخ

 . هجو يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو ٠ كلملا يف

 طوقس كلما لاقتنا نأل « قتعي ال هجو ىف : - هللاامهمحر- ىعفاشلاو كلام لاقو

 ( هلصأ ىلع اذكو ) :م كلما مدعل قتعي الف نيميلا لحنيو طرشلا دجو هطوقس : ليقف « رابخلا
 . قتعي ينعي - هللا همحر - ةفينح يبأ لص يآ :ش

 قيلعتب يأ :ش ( هقيلعتب قتعلااذه نأل ):م هكلم يف عيبملا لوخد عني يرتشملا فلح ناك نإو

 ءارشلا دعب لاق هنأكف « زجنملاك طرشلاب قتلعملا ينعي :ش ( زجنملاك قلعملاو ):م كلملاب ال يرتشملا

 . دقعلااذه بقع

 ( هيلع اًقباس كلملا تبثي ) :م ةروصلا هذه يف :ش ( قتعلا ) :م يرتشملا يأ :ش ( زجن ولو ) :م

 نوكي ءارشلا دجو اذإ ءارشلاب قتعلا قلعت يف اذكف يأ :ش ( اذه اذكف ) :م رييختلا ىلع يأ :ش

 « قتعي ال رايخلاب هنأ ىلع هارتشاف رح تنأف كتكلم نإ هلوق فالخب ءارشلا ةلاح قتعلا زجي هنأك

 هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هكليي مل رايخلاب يرتشملا نأل « دجوي مل كلملا وهو ثنحلا طرش نأل

 . ءازجلا كرتي مل

 همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع قتعي ال ثيح ‹ رایخلاب مرحم محراذ یرتشا اذإ ام فالخبو

 . هكلمتل عنام يرتشملا نم رايخلا نأل « كلما مدعل - هللا
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 طرشلا نأل هتآرما تقلط ربد وأ قتعأف قلاط هتآرماف ةمألا هذه وأ دبعلا اذه عبآ مل نإ : لاق نمو

 لاقف ‹ يلع تجوزت اهجوزل ةآرملا تلاق اذإو . عيبلا ةيلحم تاوفل عيبا مدع وهو ‹ ققحت دق

 اهن - هللا همحر - فسوي يبأ نعو «ءاضقلا يف هتفلح يتلا هذه تقلط ًاثالث قلاط يل ةأرما لك

 . هب ديقتيف ءاهريغ نالطب وهو «هؤاضرإ هضرغ نألو «هیلع قبطنیف ًاباوج هجرخآ هنأل قلطت ال
 هضرغ نوکی دقو ءًائدتہم اعحيف باوحلا فرح ىلع داز دقو «مالكلا مومع رهاظلا هجوو

 ا ا ا ا ا
 نأل  هتأرما تقلط ربد وأ قتعأف قلاط هتأرماف ةمألا هذه وأ دبعلا اذه عبأ مل نإ : لاق نمو ) :م

 تام ول امك قلطف « ريبدتلاو قاتعإلاب يأ :ش ( عيبلا ةيلحم تاوفل عيبلا مدع وهو « ققحت دق طرشلا

 . فالخ الو « دبعلا وأ فلاحلا

 قاحللا دعب ىعستف ةيراجلا دترت نأ زاوجل ريبدتلاو ريرحتلاب عيبلا نع سأبلا عقي مل : لبق نإف
 . عيبلا زاوجب يضاقلا يضقي نأ زاوحل « ريبدتلاب اهعيبيو لجرلا اذه اهكلمف

 ىلع ال مئاقلا كلملا ىلع هنيي دقع فلاحلا ليقو . ربتعيالف « موهوم كاذ نأب : بيجأو

 هتفلح يذلا هذه تقلط اًنالث قلاط يل ةأرما لك :لاقف « يلع تجوزت :اهجوزل ةأرملا تلاق اذإو ) :م

 :ش ( قلطت ال ) :م هيلع هتفلح يتلا نأ يأ :ش ( اهنأ -هللا همحر- فسوب يبأ نعو . ءاضقلا يف

 :م مالكلا جرخأ يأ :ش ( هجرخأ ) :م جوزلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لوقلا اذه ىلإ مهرثكأ لامو

 لك : لاق هنأكف « لاؤسلا ىلع باوجلا قبطنيف يأ :ش ( هيلع قبطنيف ) :م ةأرملا مالكل :ش ( اًباوج)

 نوكتف « احاصفإ نوكي امك ةلالد نوكي دق ءانثتسالاو « اًنالث قلاط اهتجوزت كريغ يل ةأرما

 . اهريغ ىلإ قالطلا فرصنيف « ةلالد ظفللا مومع نم ةانثتسم ةفلحللا

 قالطب ال :ش ( اهريغ قالطب وهو ‹ اهؤاضرإ ) :م جوزلا ضرغ يأ :ش ( هضرغ نألو ) :م

 . اهريغ جيوزت يف يناثلا مالكلاو « قباسلا مالكلاب يأ :ش ( هب ديقتيف ) :م اهسفن

 . باوحلا ردق ىلع داز دق : ليق نإف

 . ةدايزلا تخل اذإ باوجلا ىلع مالكلا جرخي اغإ باوجلل هيلإ جاتحملا ردق ىلع ةدايزلا : انلق

 « اهسفن نيكستو اهبلق بييطت دصق هنأل « اباوج لعج نإ انه ةدايزلا وغلت الو اًباوج لعج ىتمو

 . تقلط يتلا ريغ لاق اب دارأ « اهبلق يف عقي نأ زاوجل ٠ مومعلا ىلع اهريغت بيطت اذإو

 نإ :لوقي نأ هباوج نأل :ش ( باوجلا فرح ىلع داز دقو ) :م هلوق وهو < انه نكمأ دقو « نكمأ

 (هضرغ نوكی دقو ) :م « ثنحي ال اًثدتبم ربتعی يأ :ش ( اًدتبم لعجیف ) :م اًنالث قلاط يهف تلعف



 اهريغ ىون نإو « اديقم حلصي ال ددرتلا عمو ‹ عرشلا هلحأ اميف هيلع تضرتعا نيح اهشاحيإ
 . باوصلاب ملعأ هللاو « ماعلا صيصخت هنأل « ءاضق ال ةنايد قدصي

 ضرغ نوكي دقو يأ « اهؤاضرإ هضرغ نأل « - هللا همحر - فسوي يبأ لوق نع باوج :ش
 ىلع يأ :ش ( هيلع تضرتعا نيح ) :م اهؤاكنإ يأ « ةأرملا شاحيإ يأ :ش ( اهشاحيإ ) :م جوزلا
 نأ نيبو ‹ اهؤاضرإ هضرغ نوكي نأ نيب ينعي:ش ( ددرتلا عمو ٠ عرشلا هلحأ اميف ):م جوزلا

 يأ ليقو « اهريغ قالطب اهئاضرإل اًديقم يأ ءايلا رسكب :ش ( اًديقم حلصي ال ) :م اهشاحيإ نوكي
 . روكذملا لامتحالا لجأل ظفللا مومعب

 نأل ‹ همالك لمتحي هنأل :ش ( ةنايد قدصي ) :م ةفلحملا ريغ يأ :ش ( اهريغ ىون ولو ) :م
 :ش ( ماعلا صيصخت هنأل ) :م ءاضق قدصي ال يأ :ش ( ءاضق ال ) :م صوصخلا لمتحي ماعلا

 . رهاظلا فالح هنأل



 موصلاو ةالصلاو جحلا يف نيميلا باب
 هيلعف ةبعكلا ىلإ وأ ىلاعت هللا تيب ىلإ يشملا يلع :اهريغ يف وأ ةبعكلا يف وهو لاق نمو : لاق

 امد قارهأو بكر ءاش نإو اًيشام ةرمع وأ ةجح

 ( موصلاو ةالصلاو جحلا يف نيميلا باب ) :م

 نيميلا ماكحأو . ةالصلا يف نيميلا ماكحأو جحلا يف نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 عوقو ةلقل مدقتملا بابلا نع اهرخأو ةدابعلا ةليضفل سبللا باب ىلع بابلا اذه مدقو . موصلا يف

 . موصلاو ةالصلاو جحلا يف نيميلا

 وأ ةبعكلا يف وهو لاق نمو ) :م «ريغصلا عماجللا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 . اًيشام هنوک لاح ةرمع هيلع وأ :ش ( اهریغ يف

 وأ جحلا بوجو نأ ىلإ ةراشإ ةبعكلا ىف وهو : هظفل ىفو - هللا همحر - : يكاكلا لاق

 ىلإ يشملا ذإ ‹ ةقيقحلا ثيح نم ال « زاجملا قتيرطب :ش ( هللا تيب ىلإ يشملا :يلع ) :م هلوقب ةرمعلا

 . - هللا همحر - نيدلا ظفاح انالوم ةمالعلا نع لقناذك « لاحم « ةبعكلا ىف وهو « هللا تيب

 : يلع هلوقب تبث امل ةرمعلا وأ جحلا باجيإ نأل ةبعكلا يف هلوقب ديق امنإو : يزارتألا لاقو

 راص ببسملا ىلع ببسلا مسا قالطإ قيرطب ازاجم :ش ( ةبعكلا ىلإ وأ ) :م . هللا تيب ىلإ يشمل
 . ةبعكلا ىف هنوك

 يف ةرمعلا وأ جحلا ىلإ لوصولل ببس هللا تيب ىلإ يشملا نأل « كلذ ءاوس ىرخأ ةيقنت يفو

 يلع : لاق اذإ اذكف ‹ همزل كلذ لاق اذإف :ش ( ةرمع وأ ةجح هيلعف ) :م : لاق هنأك ريصيف « ةلمجلا

 نإف :ش ( اًيشام ) :م تافرع ىلع جرخیو مرحلا نم مرحي جحلا دار اذإ مث « هللا تيب ىلإ يشملا

 . ةاش همزلی بکر

 يكمل مارحإ نأل « ةمث نم ةرمعلاب مرحيو « هوحنو ميعنتلا ىلإ جرخي ةرمعلا دارأ اذإو

 دقو . بكار وأ ايشام ميعنتلا ىلإ جرخي هنأ - هللا همحر - دمحم ركذي ملو « مرحلا جراخ ةرمعلل

 هيلإ حاورلا نأل هيف ميعنتلا ىلإ حاورلا تقو بكري نأ هل زاج : مهضعب لاق « هيف خياشملا فلتخا

 اًضيأ حاورلا تقو يشي : مهضعب لاقو . عوجرلا تقو هيلإ يشملا اغإو هللا تيب ىلإ يشجب سيل

 . هللا تيب ىلإ اًيشم ناكف « مارحإلل هيلإ حاورلا نأل

 نإف « هيلع بجاو يشملا ينعي « هلبق ام ىلع فطع :ش ( امد قارهآو بكر ءاش نإو ) :م

 فالح الب همزلي ةثالث ىف ظافل ةينامث انه نأ ملعاو . ةدئاز هيف ءاهلاو اًمد قارأ يأ . قرهأ بكر

 . ةكم ىلإ وأ ةبعكلا ىلإ وأ هللا تيب ىلإ يشملا يلع : لوقي نأ يهو

 يفو . لوق يف - هللا همحر - يعفاشلاو دمحأ لاق هبو « ةكم ىلإ وأ «رداونلا» ةياور ىفو
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 لصألا يف ةدوصقم الو ةبجاو ةبرقب سيل ام مزتلا هنأل « ءيش همزلي ال سايقلا يفو

 تيب دجاسملا عيمج نأل « هيوني نأ الإ « هللا تيب ىلإ يشملا يلع :هلوقب ءيش همزلي ال حصألا
 بوكرلا وأ رفسلا وأ ةكم ىلإ باهذلا رذن اذإ يهو انباحصأ قافتاب ءيش همزلي ال ةثالث يفو هللا

 . ىضملا وأ ريسملا وأ اهيلإ

 - دمحأو يعفاشلا لاقو . هنع مئاقلا نبا هلاق لوق يف - هللا همحر - كلام لاق هبو

 ىلإ يشملا يلع هلوق يف امك « ةرمعلا وأ جحلا همزلي كلام نع بهشأ ةياور وهو : - هللا امهمحر

 . ةكم

 دنعف « مارحلادجسملا وأ مرحلا ىلإ يشملارذن اذإ ام وهو . انباحصأ نيب فالخ نيظفل يفو

 - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « ةرمعو ةجح هيلع امهدنعو « هيلع ءيش ال - هللا همحر - ةفينح يبأ

 . هللا مهمحر

 دنع ةرمع وأ جحب اهيلإ يشملا همزلي مرحلا نم ةعقب وأ ةورملاوافصلا ىلإ يشملا رذن ولو

 . ةيكلاملا نم غبصاو - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا

 ىلإ وأ ةا هللا لوسر دجسم ىلإ ىشملارذن ولو « كلام لاق هبو « ءيش همزلي ال اندنعو

 هلوق يفو . مألا يف لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « هيلع ءيش ال ىصقألا دجسملا

 . هب وه رذن دقعنت

 «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال »: لاق ةي هنأ يورامل :- هللا همحر - دمحأ لاق
 هذه ىلإ لاحرلا دشو نايتإلاب صن دقو . «اذه يدحسمو ‹ ىصقألا دجسملاو « مارحلا دجسلملا

 نآ » -هنع هللا يضر- رباج نع يور امل < لوألا لوقلا هباحصأ رثكأو نويقارعلا حجرو . دجاسملا

 : الإ لاقف نيتعكر سدقملا تيب يف يلصأ نأ ةكم كل هللا حتف نإ ترذن ينإ هللا لوسر اي : لاق الجر

 دقعي ال سدقملا تيب نإو « ناسنإلاب نيعتم ردقلا اذه نأ مولعمو . “ انه لص ةي داعأف ء انه لص

 ةبرقلا صيصخت هرخآ ىلإ لاحرلا دشت ال الب هلوق نم دوصقملاو « دجاسملا رئاس هبشأف « دشلاب
 . دجاسملا هذه يف اهلضفو

 تيبلا ىلإ يشملا ظفلب ةرمعلا وأ ةجحلا باجيإ ين ينعي :ش ( ءيش همزلي ال ساقلا يفو ) :م

 :ش ( ةبجاو ةبرقب سيل ام مزتلا هنأل ) :م هب ردقلا لطبي نأ سايقلاف حابم رمأ يشملا نأل « ةبعكلا وأ
 . ءوضولاك ةبرق وه ال ةليسو ره لب :ش ( لصألا يف ةدوصقم الو ) :م ةبعل يأ

 رظنلا حص دقو « موصلا راظتنال عرش امل ةدوصقم ةبرقب سيل ثبللا وهو فاكتعالا : لق ناف

 . [۸۲ ]۱١/ یقهیبلا ۰ ۳١۳[ /۳]دمحأ ء[١۳۳۰] دواد وب (۱)
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 - هنع هللا يضر - يلع نع روثأم انبهذمو

 . ةدوصقملا ةبرقلا سنج نم باوصلاو « موصلاب الإ حصي ال فاكتعالا : الق

 فاكتعالارذن ولاذهلو « مويلا يف فاكتعالا ةحصل عبت ليللا يف فاكتعالا ةحص : انلق

 . حصيال مويلا نع ادرفم ليللا يف

 دمحم لاق - هللا همحر - : يزارتألا لاق :ش ( -هنع هللا يضر- يلع نع روثأم انبهذمو ) :م

 ىلع فلح نم : لاق هنأ -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع انغلب :لصألا يف - هللا همحر

 ٠ . هبوكرل ةاش حبذو بکرو جح ایشام جحا هسفن

 «ةفرعملا» يف - هللا همحر - يقهيبلا ىورو : لاق مث « بيرغاذه : ثيداحألا جرخم لاق

 يلع نب نسحلا نع ةداتق نع ةورع نب ديعس نع ةنييع نبا نع - هللا همحر - يعفاشلا قيرط نع
 . ةندب ىدهأو بكر زجع نإف « يشي : لاق ؟ يشملا ةجح ىلع فلحي لجر يف -هنع هللا يضر

 نع مكحلا نع ديعس نب هللا دبع انربخأ «هفنصم» يف - هللا همحر - قازرلا دبع یورو

 بكر ىيعأ اذإف « يشي : لاق . تيبلا ىلإ يشي نأ رذن نميف -هنع هللا يضر- يلع نع ميهاربإ

 . ًروزج يدهيو

 يفاذك « هرخآ ىلإ لصألا يف - هللا همحر - دمحم هلاقام لقن نأ دعب : لمكألا لاقو

 اًيشام جحلا هسفن ىلع لعج نمم كلذ نوكي نأ زاوجل هيف نحن ام اًقباطم سيلو « حورشلا ضعب
 هنأ ىعدا مث اذكه هيف ركذ هنإف « يودزبلا حرشو حورشلا ضعب يف اذه سيلو « ظفللا اذه ريغب

 . هيف مالكلا هلوقب للعو « هيف نحن امل قباطم ريغ

 وأ ةجح هيلع نأب ةلأسملا هذه يف باجأ هنأ -هنع هللا يضر- ىلع نع يور :نورخآ لاقو

 -هنع هللا يضر- رماع نب ةبقع تخأ نأ هحرش ىف ىخيش یور دقو « قباطم اذهو « ةرمع

 . ىهتنا «ةرمع وأ ةجحب مرحت نأ ةي يبنلا اه رمأف هللا تيب ىلإ يشمت نأ ترذن

 ريغ هنأ ىعدا مثاذكه هيف ركذ هنإف « يودزبلا حرش حورشلا ضعب يف هلوقب دارأ : تلق

 . هرخآ ىلإ . . . . زاوحل هلوقب للعو . هيف نحن امل قباطم

 هيف نأل ‹ هرخآ ىلإ نوکی نأ زاوجل « هلوق هجو رکذی مل هنأل « دری نأ داک لب « رظن هیفو
 له « نيرخآلا لوق هجو اًضيأ نيبي ملو « ءاملعلا ةقيرطب سيل اذهو « لامتحالاب ربخلا تابثإ

 يكاكلا نيدلا ماوق هب دارأ يخيش ىور دقو : لاق مث ؟ ال وأ -هنع هللا يضر- يلع نع كلذ تبث

 نم هج رخم ىلإ هانيبي مل ثيح «اًضيأ هخیشو وه دصقو ««هحرش» يف هركذ هناإف « - هللا همحر
 . ثيدحلا ةمئأ
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 ايشام تيبلا ةرايز يلع لاق اذإ امك راصف « ظفللا اذهب ةرمعلاو جحلا باجيإ اوفراعت سانلا نألو

 وأ جورخلا يلع لاق ولو .كسانملا يف هانركذ دقو امد قارهأو بكر ءاش نإو « اًيشام همزلیف

 لاق ولو ‹ فراعتم ريغ ظفللا اذهب ةرمعلاو جحلا نأل « هيلع ءيش الف ىلاعت هللا تيب ىلإ باهذلا

 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « هيلع ءيش الف ةورملاو افصلا ىلإ وأ مرحلا ىلإ يشملا يلع

 لاق ولو . ةرمع وأ ةجح مرحلا ىلإ يشملا يلع هلوق يف - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو
 فالتخالا اذه ىلع وهف مارحلا دجسملا ىلإ

 جحت نأ ترذن رماع نبا ةبقع تخأ نأ » -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع ةداتق انثدح

 . ىهتنا «٠ ةندب يدهتلو بكرتل كتخأ رذن نع ىنغ لجو زع هللا نإ : لاقف « ب ىبنلا لئسف « ةيشام

 كاذ امو « ةباحصلا نم دحأ ىلإ هبسن الو ةا ىبنلا نع يور امك ثيدحلا ركذ ام تيأر امك اذهو

 . ضحم ديلقتو ادج ريصقت الإ

 تيب ىلإ يشملا يلع هلوقب يأ :ش ( ظفللا اذهب ةرمعلاو ححلا باجيإ اوفراعت سانلا نألو ) :م
 ةرايز يلع لاق اذإ امك ) :م بوجولا ىلعاذه مكح راصف يأ :ش ( راصف ) :م ةبعكلا ىلإ وأ هللا

 باتك لبق يأ :ش ( كسانملا يف هانركذ دقو « « امد قارأو بكر ءاش نإو « اًيشام همزليف اًيشام تيبلا

 . حاكنلا

 هيلإ روظنم ريغ ءيشلا ظفل ناك ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا نع ةيانك ظفللا اذه ناك امل : ليق نإف

 برض همزلي ال ثيح « ةبعكلا ميطح هبوثب برضي نأ رذن ول امك « يشم ا هيلع مزلي ال نأ يغبني

 ۰ . ةكم ىلإ بوثلا ءادهإ همزلي لب « بوثلا

 ةوطخ لكب هلف ايشام جح نم » :ةايب يبنلا لاق « لضفأ اًيشام جحلا نأ الإ ٠ كلذك معن : انلق

 كلت زارحإل هظفل ريعأف « ةئامعبسب دحاو : لاق « مرحلا تانسح امو ليق « مرحلا تانسح نم ةنسح

 . لامكلا ةفصب ةبرقلا مازلإ رهاظلا وأ ةليضفلا

 اذهب ةرمعلاو جحلا مازلإ نأل هيلع ءيش الف « هللا تيب ىلإ باهذلا وأ جورخلا يلع : لاق ولو ) :م

 ءيش همزلي ال سايقلا يف نأ رم ال سايقلاب لمعلا بجوف صنلا دري ملو :ش ( فراعتم ريغ ظفللا

 . بيرق نع هانرکذ دقو - هللا امهمحر - كلامو يعفاشلا فالخ هيفو

 - ةفينح يبأ دنع اذهو « هيلع ءيش الف ةورملاو افصلا ىلإ وأ مرحلا ىلإ يشملا يلع: لاق ولو ) :م

 رم دقو :ش ( ةرمع وأ ةجح ةورملاو ء افصلا ىلإ وأ مرحلا ىلإ يشملا يلع هلوق يف : الاقو . - هللا همحر

 :ش ( فالتخالا اذه ىلع وهف « مارحلا دجسملا ىلإ لاق ولو ) :م ةمئألا فالخ نم هيف ام اًصضيأ اذه ركذ

 . -هللا امهمحر- هيبحاصو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب روكذملا فالتخالا يأ
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 هركذ راصف تيبلا ىلع لماش مارحلا دجسملا اذكو ‹ لاصتالاب تيبلا ىلع لماش مرحلا نأ امهل

 ريغ ةرابعلا هذهب مارحإلا مازتلا نأ هلو . هنع نالصفنم امهنآل « ةورم لاو افصلا فالخب « هركذك

 جحأ مل نإ رح يدبع : لاق نمو . ًالصأ عنتماف « ظفللا ةقيقح رابتعاب هباجيإ نكمي الو « فراعتم
 يبأ دنع اذهو . هدبع قتعي مل ةفوكلاب ماعلا ىحض هنأ ىلع نادهاش دهشو تججح لاقف « ماعلا

 ىلع تماق ةداهش هذه نأل « قتعي -هللا همحر- دمحم لاقو .هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح

 ىلع تماق اهنآ امهلو . طرشلا ققحتيف « جحلا ءافتنا هترورض نمو «ةيحضتلا وهو « مولعم رمأ

 اهل بلاطم ال هنأل ‹ ةيحضتلا تابثإ ال جحلا يفن اهنم دوصقملا نأل « يفنلا

 (تيبلا ىلع لماش مرحلا نأ ):م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ركذ راص يأ :ش ( هركذك هركذ راصف ) :م تيبلا ىلع لماش مارحلا دجسملا اذكو « لاصتالاب :ش

 :ش ( هنع نالصفنم امهنأل « ةورملاو افصلا فالخب ) :م تيبلا مارحلا دجسملا وأ مرحلا نم دحاو لك

 امهركذ نكي ملف « هنع « نالصفنم امه لب « تيبلا ىلع نيلماش اسيل امهنأ ينعي « تيبلا نع يأ

 . هرکذک

 ( فراعتم ريغ ةرابعلا هذهب مارحإلا مازتلا نأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 :م مارحإلا باجيإ مازلإ نكي ال يأ :ش ( هباجيإ نكمي الو ):م بوجولا مدعو سايقلاب لمعيف :ش
 ‹« فتنم اًضيأ فرعلاو « هيلع عضوي مل ظفللا نأل « يشملا ظفل يأ :ش ( ظفللا ةقيقح رابتعاب )

 مزلي الف :ش ( ًالصأ ) :م باجيإلا :ش ( عنتماف ) :م اًفرعو ةقيقح باجيإلا ىلع ةلالدلا تفتنا الو

 . ءيش

 ماعلا ىحض هنأ نادهاش دهشو تججح : لاقف « ماعلا جحأ مل نإ رح يدبع : لاق نمو ) :م

 :ش ( هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م قتعلا مدع يأ :ش ( اذهو « هدبع قتعي مل ةفوكلاب

 الو هللا همحر - ةفينح يبأ عم - هللا همحر - فسوي يبأ لوق .« فلتخملا» بحاص ركذي ملو

 . «ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا

 ةداهش ) :م نيدهاشلا نيذه ةداهش نأل يأ :ش ( هذه نأل قتعي -هللا همحر- : دمحم لاقو ) :م

 :م مولعملا رمألااذه ةرورض نمو يأ :ش ( هترورض نمو « ةيحضتلا وهو « مولعم رمأ ىلع تماق

 . ماعلااذه ةجح وهو :ش ( طرشلا ققحتيف « جحلا ءافتنا)

 هذه نأ يأ :ش ( اهنأ ):م - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبالو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ال هنأل ‹ ةيحضتلا تابثإ ال جحلا يفن اهنم دوصقملا نأل ) :م لبقت الف :ش ( يفنلا ىلع تماق ) :م ةداهشلا

 نإو « رهاظف اًعوط تناك نإ اهنأل « ءاضقلا تحت لخدت الف « دابعلا ةهج نم :ش ( اهل بلاطم

 ةبلاطملا ىلع ةداهشلا تفتنا املف « ةبلاطملا مدع تبثيف « اهيلع ربجي ال يضاقلاف ةبجاو تناك
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 هنكلو « هب دهاشلا ملع طيحي ام يفنلا اذه نأ رمألا ةياغ « ماعلا جحي مل هنأ اودهش اذإ امك راصف

 هموي نم رطفأ مث ةعاس ماصو موصلا ىونف موصي ال فلح نمو . ًاريسيت يفنو يفن نيب زيمب ال
 ال فلح ولو . برقتلا دصق ىلع تارطفملا نع كاسمإلا وه موصلا ذإ « طرشلا دوجول ثنح

 كلذو  ًاعرش ربتعملا ماتلا موصلا هب داري هنأل « ثنحي الرطفأ مث ةعاس ماصف ًاموص وأ ًاموي موصي

 . هب ةدملا ريدقت يف حيرص مويلاو ‹ مويلا ىلإ هماعتإب

 :ش ( ماعلا اذه يف هنأ اودهش اذإ امك راصف ) :م لبقت ال جحلا يفن ىلع تماق اهنأ تبث ةيحضتلاب

 لبقت ال ةداهشلا هذه نإف « ماعلا اذه يف جحي مل هنأ اودهش اذإ امك ةداهشلا هذه مكح راصف يأ

 اذإ يفنلا ىلع ةداهشلا لبقت ال اغإ :لاقي نأ وهو« لاؤس نع باوج رمألا ةياغ ةداهشلا كلت اذكف

 « يفنلا ىلع ةداهشلا لبقت « طاحيو ملعي ام ءيشلاو اًلاع ناك اذإ امأ « يفنلاب اًلاع دهاشلا نكي مل

 حيسملا لوقي هانعمس انأ لجر ىلع ادهش نادهاش :«ريبكلا ريسلا» يف ركذ هنإف كلذك نحن اميفو

 ىراصنلا لوق هب تدصق اغإ لوقي لجرلاو « هتأرما هنم تنابف« ىراصنلا لوق لقي ملو هللا نبا

 هب طاحي اغ كلذ نأل « ةلوبقم ةداهشلا نإ : لاق « ىراصنلا لوق هللا نبا حيسملا تلق ينعي

 جحي مل هنأ ةرهشلا لوق وهو :ش ( يفنلا اذه نأ رمألا ةياغ ) :م : لاقي نأ : باجل ا ريرقتو . ملعيو

 ناب يفنو يفن نيب قرفي ال يآ :ش ( يفنو يفن نيب زيي ال هنكلو « هب دهاشلا ملع طيحي امن ) :م ماعلا

 لك يف لقت ال لب « طاحيو ملعي أل اميف لبقي الو ٠ طاحيو ملعي ام يفنلا ناك اذإ اميف لبقي لاقي
 وأ هضع هنأ لجر ىلع لجر ىعدااذإاذهو « سانلا نع جرحلل اعفدو :ش ( اًريسيت ) :م يفنلا

 لبقي ال اذكو اذك ناكم يف ناك مويلا كلذ يف لجرلا اذه نأ نادهاش دهشف « اذك موي هحرج

 : تلق نإف لاق نأ دعب : ةعيرشلا جات لاقو . ضعي ملو حرجي مل هنأ هدوصقم نأل « امهتداهش

 هانركذ ام وهو « «ريبكلا ريسلا» يف - هللا همحر - دمحم ركذ ام ليلدب ةلوبقم يفنلا ىلع ةداهشلا

 ناك هنم ردقلااذهو « حيسملا ةونب نم « هيلعاودهش اميف دوهشلا قدص هنإ : تلق نإف . نآلا

 « اهقح يف قدصي الف« ىراصنلا لاقو . تلق دق : هلوقب ةونبلا يفنب كلذ دعب مث « ةونبلا توبثل

 . ىهتنا « هريسفت لبقي الو «فلألا همزل ريزنخ وأ رمخ نمث نم مهرد فلآ يلع نالفل لاق نمك

 هللا نبا حيسملا هلوق بيقع توكسلاوهو « نيعم تباث رمأ ىلع اهيف ةداهشلا تماق ريسلا ةلأسم

 . اضقنانيلع دری الف

 ذإ طرشلا دوجول ثنح هموي نم رطفأ مث ةعاس ماصف موصلا ىونف موصي ال فلح نمو ) :م

 :ش (برقتلادصق ىلع ) :م عامجلاو برشلاو لكألاوهو :ش ( تارطفملا نع كاسمإلا وه موصلا

 :م طرشب سيل طرشلا راركت داز امو انلق امك كاسمإلا وهو موصلا لعف ًالعاف ريصي ردقلااذهبو

 «ثنحي ال رطفأ مث ةعاس ماصف) :م اًموص موصي ال لاق نأب :ش (اًموي وأ اًموص موصي ال فلح نمو)
 الف :ش ( هب ةدملا ريدقت يف حيرص مويلاو « مويلا ىلإ هماعتإب كلذو ‹ اًعرش ربتعملا ماتلا موصلا هب داري هنأل
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 نأ سايقلاو ‹ ثنح عطق مث كلذ عم دجس نإو ‹ ثنحي مل عكر وأ أرقو ماقف يلصي ال فلح ولو

 ناكرألا نع ةرابع ةالصلا نأ ناسحتسالا هجو . موصلا يف عو رشلاب ًارابتعا حاتتفالاب ثنحي

 كاسمإلا وهو « دحاو نكر هنأل « موصلا فالخب « ةالص ىمسي ال اهعيمجب تأي مل امف « ةفلتخللا

 هب داري هنأل ‹ نيتعكر لصي مل ام ثنحي ال ةالص يلصي ال فلح ولو . يناثلا ءزحملا يف رركتيو

 . ملعأ هللاو « ءاريتبلا نع يهنلل ناتعكر اهلقآو ٠ اعرش ةربتعملا ةالصلا

 . لماكلا مويلا نم دب

 ؟ةغل روكذم موصي ال هلوق يف دوصقملا : ليق نإف

 ةغل موصلا وهو « لماكلا ىلإ فرصنم احيرص موصلا ركذ دنعو « اعرش ال ةغل لب : انلق

 . اًعرشو

 وأ لكأ ام دعب كلذ ناكو « مويلااذه نم موصألل هللاو : لاق ولام اذه لكشي : ليق نإف

 موصلا هب دري مل كلذ عمو « مويلاب نورقم موصلاو « قافتالاب هنيي حص لاوزلا دعب وأ برش

 . روصتم ريغ لاوزلا دعب وأ لكألا دعب يعرشلا موصلا نإف ٠ يعرشلا

 دعب نيميلا نوك وهو « يعرشلا موصلا سيل هب دارملا نأ ىلع تماق ةلالدلا نأ : باوجلاو

 ‹ هيف نحن ام فالخب « هيلع هنيي تدقعناو « يوخللا موصلا ىلإ فرصناف « لكألا دعب وأ لاوزلا

 . هيلإ فرصيف ‹« يعرشلا موصلا نع هعنمي ام هيف سيل هنإف

 سايقلاو ‹ ثنح عطق مث كلذ عم دجس نإو « ثنحب مل عكر وأ أرقو ماقف يلصي ال فلح ولو ) :م

 ناكف ‹ عورشلا درجمب ثنحي موصلا يف نإف :ش ( موصلا يف عورشلاب ارابتعا حاتتفالاب ثنحي نأ

 هجو ) :م ةالصلا حتتفا نيح اًيلصم هيمسي هيلإ رظانلا نأ ىرت الأ . كلذك اذه نوكي نأ يغبني

 عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا نم ريبكتلا نم :ش ( ةفلتخللا ناكرألا نع ةرابع ةالصلا نأ ناسحتسالا

 نكر هنال ‹ موصلا فالخب ) :م ثنحي الف :ش ( ةالص ىمسي ال اهعيمجب تأب مل امف) :م دوجسلاو

 . ىضم ام نيح نم :ش ( يناثلا ءزجلا يف رركتيو « كاسمإلا وهو « دحاو

 راركتلاو ‹ حاتتفالا لوأ يف دوجوملا مايقلا فصن اهنأل طرتشي الو «رركت ؛طوسبملا» يفو

 ءاعرش ةربتعملا ةالصلا هب داري هنأل « نيتعكر لصبي مل ام ثنحي ال ةالص يلصي ال فلح ولو ) :م

 ةياور يف - هللا همحر - دمحأو «لوق ىف - هللا همحر - : ىعفاشلا لاقو :ش ( ناتعكر اهلقأو

 « لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا دنعو « امهدنع ةالص ةدحاولا ةعكرلا نأل « ةعكرب ثني

 مامتلاب ثنحي هجو يفو « اًيلصم ىمسي هنأل « عورشلاب ثنحي ةياور يف - هللا همحر - دمحأو
 يف ةالصلا باتك يف ءاريتبلا ثيدح فنصملا ركذ دق :ش ( ءاريتبلا نع يهنلل ) :م ةحصلا هجو ىلع

۲۳٢ 



 . رتولا ةالص باب

 يبأ نبا - هللا همحر - دمحم نب نامثع نع «ديهمتلا» باتك يف ربلا دبع نبا هجرخأو

 - ديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب ورمع نع يدرواردلا زيزعلا دبع انثدح نمحرلا دبع نع ةعيبر
 ىضمو « اهب رتوي ةدحاو لجرلا يلصي نأ ءاريتبلا نع ىهن ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر

 لصألا يف وهو الأ « تينأت ءارتبلا ريغصت ءاريتبلا :«برغملا» بحاص لاقو . كانه هيف مالكلا

 . صقانلا نع ةرابع لعج مث بنذلا عوطقم
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 كلذ ريغو يلحلاو بايثلا سبل يف نيميلا باب
 وهف هسبلف هتجسنو هتلزغف انطق یرتشاف يده وهف كلذ ريغ نم تسبل ن هتأرمال : لاق نمو

 موي هکلم نطق نم لزغت یتح يدهي نآ هيلع سيل :الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يده

 كلملا يف حصي اغنإ رذنلا نأ امهل . اهيلإ ىدهي امل مسا هنأل ةكمب هب قدصتلا يدهلا ىنعمو « فلح

 . كلملا بابسأ نم بوثلا لزغو سبللا نأل دجوي ملو « كلملا ببس ىلإ ًافاضم وأ

 (كلذ ريغو ىلحلاو بايثلا سبل يف نيميلا باب) م

 ماللا رسكو ءاجلا مضب يلحلاو بايثلا سبل يف نيميلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 مض ءاجو « ةيحل عمج يحل يف ءاج امك « لامعتسالا ليلق يف ءاحلا مض ءاج دقو ‹ رصقلاو

 . اًضيأ

 . (ةرهمجلا» يف اذك « رهوج وأ ةضف وأ بهذ نم سبل ام ةغللا يف :«يلحلا»و

 كلذ ريغ :هلوقو ‹ ةضفلا و بهذلا غاصم نم ديزي ام لكل مسا يلحلا : ريثألا نبا لاقو

 . ريرس ىلع سلجي الو < ضرألا ىلع سلجي ال نأ ىلع فلحلا لثم

 ءارقف ىلع هب قدصت ةقدص يأ :ش ( يده وهف كلذ ريغ نم تسبل نإ : هتأرمال لاق نمو ) :م

 يدهلا :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يده وهف هسبلف هتجسنو هتلزغف انطق ىرتشاف ) :م ةكم

 قدصتي نأ هل زاج ابوث يدهي نأ رذن اذإ مث « قدصتلل اهيلإ لمعتسي يأ « ةكم ىلإ ىدهي امل مسا

 . هيلع ءيش ال قرساذإ مث . حبذی یتح اًيده نوکی الو « زوجی ال يح هب قدصت ولو
 : جحلا ) #قيتعلا تيبلا ىلإ اهلحم مث # : ىلاعت هلوقل كلذو « «سانجألا» بحاص هركذ اذك

 . نيعلا لقن رذعتل ةميقلاب ارذن نوكي لقني ال اب رذناذإو « (۳۳ ةيآلا

 ‹« فلح موي هکلم نطق نم ) :م هتأرما يأ :ش ( هلزغت ىتح يدهي نأ هيلع سيل : الاقو ) :م

 مالكلا انطمسب دقو :ش ( اهيلإ ىدهي امل مسا هنأل « ةكمب ) :م بوثلاب يأ :ش ( هب قدصتلا يدهلا ىنعمو

 وأ كلملا يف حصي امنإ رذنلا نأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امھل ) :م اًقنآ

 . «مدآ نبا كلمي ال اميف رذن ال :٠ ةي هلوقل :ش ( كلملا ببس ىلإ اًقاضم

 الف :ش ( كلملا بابسأ نم بوثلا لزغو سبللا نأل ) :م امهنم دحاو يأ :ش ( دجوي ملو ) :م

Y۸ 



 اذهلو ‹ كلملا ببس كلذو « دارملا وه داتعملاو « جوزلا نطق نم نوكي ةداع ةأرملا لزغ نأ هلو

 ال فلح نمو .ًاروكذم رصي مل نطقلا نأل « رذنلا تقو هل كولم نطق نم تلزغ اذإ ثنحي

 هلامعتسا حيبأ ىتح «اعرش الو افرع يلحب سيل هنأل « ثنحي مل ةضف مناخ سبلف ًاياح سبلي

 هلامعتسا لحي ال اذهلو يلح هنأل « ثنح بهذ نم ناك نإو « متخلا دصقل هب متختلاو لاجرلل

 ثنحبي :الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ثنحي ال عصرم ريغ ؤلؤل دقع سبل ولو . لاجرلل

 . نآرقلا يف هب يمس ىتح « ةقيقح يلح هنأل

 (جوزلا نطق نم نوكي ةداع ةأرملا لزغ نأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 وه داتعملاو ) :م ةداعلاب ةديقم نيميلا نوكيف « ةداعلاو فرعلا ىلع. نايألا ىنبمو « اردان الإ :ش

 ‹هكلمأ نطق نم كلزغ نم تسبل نإ : لاق هنأكف « جوزلا كلمل يأ :ش ( كلملا ببس كلذو  دارملا

 . اذه كلذكف « ثداحلا نطقلا لوانتي اذكه لاق ولف

 هل كولم نطق نم تلزغ اذإ ) :م هكلل ببس كلذو « هلوقل حاضيإ :ش ( ثنحي اذهلو ) :م

 كولمملا لوزغملا نطقلا سبلب ثنحي نأ ىنعملا لصاح :ش ( اًروكذم رصي مل نطقلا نأل « رذنلا تقو

 ةلالدب كلذب ديرأ هنكل « نيميلا تقو روكذمب سيل رذنلا موي هل كولمملا نطقلا نأ عم « رذنلا موي

 . ةداع هكلم ىلإ اهلزغ ىلإ ةفاضإإلا تناكف ¢ ىرتشملا يف اذكف « ةداعلا

 ؛ ثنحي مل ةضف متاخ سبلف ) :م ماللا نوكسو ءاحلا حتفب :ش ( الح سبلي ال فلح نمو ) :م

 لاقو ثنحي ةثالثلا ةمئألا دنعو :ش ( لاجرلل هلامعتسا حیبأ یتح « اعرش الو اًرع يلحب سيل هنأل

 نأ يغيب ءاسشلا سيلي ام متاحا ناك نإف :« ريغصلا عماجملا» حرش يف يودزبلا مالسإلا رخف

 ةضفلا مناخ ناك اذإاذه :- هللا مهمحر - انخياشم لاق «ناخ يضاق عماج» يفو .ثنحي

 راوسلا سبلب ثنحيو « ثنح صف هيف ناك نإف « صف هيف نكي ملاذإ عتاخ ةئيه ىلع اعونصم

 . عامجإلاب بهذ وآ ةضف نم ناك ءاوس « جولمدلاو طرقلاو ةدالقلاو لاخلخلاو

 ءاخلا حتفب متخلا لجأل ةضفلا متاخب متختلا حيبأ يأ :ش ( متخلا دصقل هب متختلاو ) :م

 ۰ . ةنيزلا لجأل ال ينعي « ءاتلا نوكسو

 اًيلح نكي ملف « نيزتللال ةنسلا ةماقإل متختلا لمس انإو : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . يلحلا مسا قلطم تحت لخدي الف « الماك

 :ش ( هلامعتسا لحي ال اذهلو « يلح هنأل « ثنح بهذ نم ) :م متاخلا يآ :ش ( ناک نو ) :م

 :ش ( ؤلؤل دقع سبل ولو ) :م نكي مل وأ صف هيف ناك ءاوس :ش ( لاجرلل ) :م بهذلا لامعتسا يأ

 وهو عيصرتلا نم ةضفو بهذب بكرم ريغ يأ :ش ( عصرم ريغ ) :م ةدالقلا وهو نيعلا رسكب
 ةقيقح يلح هنأل ) :م : ةثالثلا لاق هبو :ش ( ثنحب : الاقو . ةفينح يبأ دنع ثنحي مل ):م بيكرتلا

 ةيلح هنم نوجرختست  :یلاعت هلوق وهو :ش ( نآرقلا يف ) :م يلح لاب يأ :ش ( هب يمس یتح
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 نامزو رصع فالتخا اذه ليقو . فرعلا ىلع ناميألا ىنبمو « ًاعصرم الإ افرع هب ىلحتي ال هنأ هلو

 هيلع مانف شارف ىلع ماني ال فلح نمو . داتعم دارفنالا ىلع هب يلحتلا نأل « امهلوقب ىشفيو

 ال هيلع مانف رخآ اشارف هقوف لعج نإو « هيلع ًامئان دعیف شارفلل عبت هنأل « ثنح مارق هقوفو

 ىلع سلجي ال فلح ولو . لوألا نع ةبسنلا عطقنتف « هل اعبت نوكي ال ءيشلا لم نأل٬ ثثحي

 فالخلا اذه ىلعو ‹ عصرم ريغ ؤلؤللا رهوجلا نم جرختسملاو « ٠١( ةيآلا : لحنلا ) (اهنوسبلت

 . عصرم ريغ درمز وأ دجربز دقع

 هب ىلحتي ال ) :م ؤلؤللا يأ :ش ( هنآ ) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 نمو :ينايعرلاو - هللا همحر - يشاترمتلا لاقو :ش ( فرعلا ىلع نامبألا ىنبمو « اًعصرم الإ الرع

 ةأرملا سبلب سأب ال - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق سايق ىلع لاق نم - هللا مهمحر - انخياشم

 . ؤلؤللا لاجرلاو
 هنامز يف هدحو هب یلحتی ال هنأل « ناهربو ةجح ال :ش ( نامزو رصع فالتخا اذه لیقو ) :م

 لاق مهنم دحاو لك : - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاق . هدحو هب ىلحتي ناك امهنامز يفو

 . هنامز ةداع ىلع

 فرع ىلإ برقأ امهلوق نأل :ش ( امهلوقب ىتفيو) :م : هللا همحر ةيادهلا بحاص لاقو

 .انراید

 . ةيرصملا رايدلا ىف اًصوصحخ ء رايدلا رئاس ىف فرعلا اذكه : تلق

 شارف هقوف لعج نو هلوق لیلدب « ینعم شارف يأ :ش ( شارف ىلع مانی ال فلح نمو ) :م
 :م هيلع مانف شارف ىلع مان هنأل ٠ ثنح اركنم دارملا ناك ولف « ثنحي ال :ش ( هيلع مانف ) :م رخآ

 :ش ( هنأل ثنح ) :م (ةرهمحجل ايف اذك « قيقرلا وهو ءارلا فيفختو فاقلا رسكب :ش ( مارق هقوفو)

 «ءيش قوف ناك اذإ ءءيشلا نأ اذه يف لصآلا :ش ( هيلع اًمئان دعيف « شارفلل عبت ) :مموقلا نأل يأ

 نإو « هتحت يذلا ىلإ ال هيلإ مونلاو سولجلا فاضي هسفنب ًالصأ نوكي نأ حلصي ىلعألا ناك نإف

 . هلوقوهو يتأي يذلا يفو « ىضم يذلا ىف كلذ ربتعاف « هتحت ام ىلإ فاضي اًعبت ىلعألا ناك

 بسنلا عطقف « هل اًعبت نوكي ال ءيشلا لثم نأل « ثنحي ال هيلع مانف رخآ شارف هقوف لعج نإو ) :م

 ‹ لوألا ىلع متي ملو « لوألا ىلع هنييي نأل « ثنحي الف لوألا شارفلا نع يأ :ش ( لوألا نع

 . < ريبكلا عماجلا »ةياور يهو « انباحصأ نع ةياورلا رهاظ وهو

 هنأل ‹ ثنحي :«ىلامألا »ىف - هللا همحر - فسوي وبأ لاق : «فلتخملا» بحاص لاقو

 . نيشارفلا ىلع مان اًضيأ فرعلا يف لاقيو اًعيمج امهيلع مان

 ىمسي ال هنأل «ثنحي مل ريصح وأ طاسب ىلع سلجف ضرألا ىلع سلجيال فلح ولو ) :م
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 ام فالخب « ضرألا ىلع اسلاج ىمسي ال هنأل « ثنحب مل ريصح وأ طاسب ىلع سلجف ضرألا

 ريرس ىلع سلجي ال فلح نإو . ًالئاح ربتعي الف « هل عبت هنأل٬ هسابل ضرألا نيبو هنيب لاح اذإ

 يف ريرسلا ىلع سولجلاو « هيلع اسلاج دعي هنأل « ثنح ريصح وأ طاسب هقوف ريرس ىلع سلحجف

 هللاو ‹ هنع ةبسنلا عطقتف « لوألا لثم هنأل « رخآ ريرس هقوف لعج اذإ ام فالخب « كلذك ةداعلا

 . باوصلاب ملعأ

 ء ًالئاح فلاحلا سابل راص يأ :ش ( هسابل ضرألا نيبو هنيب لاح اذإ ام فالخب « ضرألا ىلع اًسلاج

 يأ :ش ( هل عبت ) :م فلاحلا سابل نأل يأ :ش ( هنأل ):م ضرألا نيبو فلاحلا نيب ًازجاح يأ

 . ثنحيف :ش ( ًالئاح ربتعي الف ) :م فلاحلل

 دعي هنأل ‹ ثنح ريصح وأ طاسب هقوف ريرس ىلع سلجف ريرس ىلع سلجي ال فلح ولو ) :م

 مهن ىرت الأ :ش ( كلذك ةداعلا يف ريرسلا ىلع سولجلاو ) :م ريرسلا ىلع يأ :ش ( هيلع اًسلاج

 فالخب ) :م ريرسلل اًعبت هنودعيف اًطاسب ريرسلا قوف ناك نإو « ريرسلا ىلع ريمألا سلج نولوقي
 »يف ديهشلا مكاحلا لاقو :ش ( هنع ةبسنلا عطقتف ‹ لوألا لثم هنأل « رخآ اريرس هقوف لعج اذإ ام

 ىلع فلح نإو « ثنح فخ وأ لعنب اهيلع ىشمف ضرألا ىلع يشي ال فلح نإو :“ يفاكلا
 . ضرألا نم اهنأل « ثنح راجحأ رهظ ىلع ىشم نإو « ثنحي مل طاسب



 هريغو برضلاو لتفلا يف نيميلا باب
 لصتي ملؤم لعفل مسا برضلا نأل ؛ ةايحلا ىلع وهف « رح يدبعف كتبرض نإ :رخآل لاق نمو

 ‹ ةماعلا لوق يف ةايحلا هيف عضوي ربقلا يف بذعي نمو ‹ تيم لا يف ققحتي ال ماليإلاو ندبلاب

 ( هريغو برضلاو لتقلا يف نيميلا باب ) :م

 لتقلا يف نيميلا مكحو ضعلاو قنخلاو برضلا يف نيميلا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . ضعلاو قنخلاو لتقلا لثم لتقلاو برضلا نم روكذملا ريغو يأ - هريغو- هلوق

 فلح يأ :ش ( ةايحلا ىلع وهف ) :م هبرضف تامف :ش ( رح يدبعف كتبرض نإ لاق نمو ) :م

 ندبلاب لصتي ) :م عجوم يأ :ش ( ملؤم لعفل مسا برضلا نأل ) :م ايح بطاخملا هنوك لك ىلع
 # ثنحت الو هب برضاف اًئغض كديب ذخو :  ىلاعت هلوقب ضقونو :ش ( تيملا يف ققحتي ال ماليإلاو

 دجوي ملو ركذ يذلا اذهب برضلاب هنيي يف مالسلا هيلع بويأ يبنلا فصو « ٤ ٤( ةيآلا : ص)

 « ماليإ هعومجمل نكي ملف « شيشح وأ ناحير نم ةريغصلا ةمزحلا نع ةرابع ثغضلا نأ اطل ماليإلا

 . ءازجلا فيكف

 «ةصاخ مالسلا هيلع ب ويآ قح يف صنلاب اًتباث امكح اذه نوكي نأ زاج هنأب : بيجأو

 . هريغ هب قحلي الو « سایقلا فالخ ىلع اهتیانج مدعل « اهيلع اًميفخت هتآرما قح يف هل اًماركإ

 هتأرما نع هارأ ءيش نوهأب هني هللا للح ثيح « ةصاخ هقح يف ةصخر تبث كلذ ليقو

 . هريغو سايقلا فالخب « ةصحخر تبث ام ىلع ساقي الف ةيرغلا يف اهمالكو « هايإ اهتمدخ نسحو

 لصو نإ ةدحاو ةرم اهب برضف طوس ةئام اًتالف نبرضيل فلح نمو «يواحطلا حرش» يفو

 هبو « ماليإلا برضلا نم دوصقملا نأل ٠ هيف طرش ماليإلاو « هنيي يف رب « هلاحب طوس لك هيلإ
 . هللا همحر - ىنزملا لاق

 : هللاامهمحر - دمحأو كلام لاقو . ماليإلا نودب برضلا درجمب ربي : يعفاشلا لاقو

 . امهدنع طرش ملألا لوصو يفو . ثنحي

 نإ : لاقي نأب « ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةايحلا هيف عضوي ربقلا يف بذعي نمو ) :م

 موق مهو « ةيلاصلاو ةيماركلا لوق نع هب زرتحا :ش ( ةماعلا لوق يف ) :م هرخآ ىلإ . . . . عضوي

 ربقلا باذعو «ببسملا بيذعتل اًطرش ةايحلا نوطرتشي ال مهنإف « يحلاصلا نيسحلا يبأ ىلإ نوبسني

 . هتيفيك يف اوفلتخا نإو ةنسلا لهأ دنع تباث

 ام قيدصت انيلع بجاولا نأل « ةيفيكلا نع تكسيو باذعلا لهب نمؤي: مهضعب لاقف

 ماليإلا نأل « ةايحلا هيف عضوي ةماعلا دنعو . توملادعب بيذعتلا وهو « ةروهشملا ةنسلا يف ءاج
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 ال تيملا نم وهو « ةرافكلا يف ةوسكلا هنمو « قالطإلا دنع كيلمتلا هب داري هنأل « ةوسكلا كلذكو

 نأل « لوخدلاو مالكلا اذكو « سبللا ىلإ فرصني ةيسرافلاب ليقو . رتسلا هب يوني نأ الإ ققحتي
 . هيفاني توملاو « ماهفإلا مالكلا نم دوصقملا

 . ةقلطملا ةايحلا ال ملأتي ام ردقب ةايحلا هيف عضوي ليقف اوفلتخا مث . ملعالو ةايح الب نوكي ال

 . هجو لك نم ةايحلا هيف عضوي ليقو

 ثنحي ال توملا دعب هاسكف « رح يدبعف كتوسك نإ لاق نإ ينعي :ش ( ةوسكلا كلذكو ) :م

 :م بوثلا كيلمت يأ :ش ( كيلمتلا ) :م ءاستكالا ليوأت ىلع ةوسكلاب يأ :ش ( هب داری هنأل ) :م

 هنآ ولف « مهتوسك وأ » : لجو زع هللا لاق « نيميلا ةرافك يف يأ :ش ( ةرافكلا يف ةوسكلا هنمو)

 كتوسك لاق ول لجرلا نأ هديؤي « كيلمتلا مدعل « هزجي مل هني ةرافك نع تاومأ ةرشع ىسكا

 . ةبه ريصي بوثلا اذه

 تيملا نم ):م كيلمتلا يآ :ش ( وهو ) :م ىفخي ال رظن هيفو :- هللا همحر - يزارتألا لاق

 ثراو ىلإ ال ستملا ىلإ نفكلا دوعي عبسلا هلكأ مث نفكلاب دحأ هيلع عربت ول اذهلو :ش ( ققحتي ال

 ءاستكالا ليوأت ىلع ةوسكلاب يأ :ش ( هب يوني نأ الإ ):م - هللا همحر - يشاترمتلا هركذ « تيملا

 . يحلاك رتسي تيملاو « هيلع اديدشت هيف نأل ٠ ثنحي ذئنيحف :ش ( رتسلا) :م

 . نفكلا ىسكي امم تيملا : ليق نإف

 ‹ كيلمتلا ىلع ىنبي ال هنإف « ءاستكالا ريغ سابلإلاو ‹ نفكلا سبلي نكلو ءال : انلق

 نع ةرابع سابلإلاو « ةوسك هكلم يأ « اًنالف ريمألااسك لاقي « كيلمتلا ىلع ىنبي ءاستكالاو

 ةايحلا ىلع وهف اًبوث اًنالف سبلي ال فلح ول هنأ ىرت الأ « كلذل لحم تيملاو « ةيطغتلاو رتسلا

 .- هللا امهمحر - يبوبحملاو ناخ يضاق هركذ اذك اعيمج ةافولاو

 ةغللاب تناك اذإ روكذملا نيميلا نأ - هللا همحر - ثيللا وبأ هلئاق :ش ( ةيسرافلاب ليقو ) :م

 ( مالكلا اذكو ) :م كيلمتلا هب داري الو « سبللا هب داري ينعي :ش ( سبللا ىلإ فرصني ) :م ةيسرافلا

 لخدي ال فلح ناب :ش ( لوخدلاو ) :م ثنحی ال هتوم دعب هملکف اًنالف ملکی ال فلح نو :ش

 يأ :ش ( ماهفإلا مالكلا نم دوصقملا نأل ) :م هنيي يف ثنحي ال تام ام دعب هيلع لخدف نالف ىلع

 تيملاو ‹ عامسإلا مالكلا نم دارملا نأل « مالكلا يفاني يأ :ش ( هيفاني توملاو ) :م اًنالف هماهفإ

 ىلإو ٥١(. ةيآلا : مورلا ) #ىتوملا عمست ال كنإ » : ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ . عامسإلا لهأب سيل
 . (۲۲ ةيآلا : رطاف) ( روبقلا يف نم عمسمب تنأ امو # : ىلاعت هلوق

 له لاقف» مهئامسأب مهامس ثيح ردب موي بيلقلا باحصأ ملك ةي هنأ يور دق : ليق نإف
 . « اًقح يبر يندعو ام تدجو دقف «اًقح مكبر دعو ام متدجو
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 . وهال هربق رازي تولا دعبو ‹ هترايز هيلع لوخدلا نم دارملاو

 مهنإ :- هللا همحر - يزارتألا لاقو . ةي هل ةزجعم ناك كلذ نأب : لمكألا باجأ : تلق

 - مهب دارأ انإو - « نوعمست امك نوعمسي مهنإ :لاقف « نوعمسي ال مهنإ هللا لوسر اي اولاق امل

 . اًمح مهل تلق يذلا نأ نوملعي مهنإو

 ىلع ءَ هللا لوسر ماق بيلقلا يف اوقلأ ال ردب ىلتق نأ يور دق : ليق نإف : يكاكلا لاق

 اي تيملا ملكتأ - هنع هللا يضر- ورمع لاقف « اًقح مكبر دعو ام متدجو له لاقو « بيلقلا سأر

 ‹ يم هللا لوسر ىلع متبذك : تلاق « ةشئاع ثيدحلا اذه غلب امل هنإف « تباث ريغ وه : الق

 4 روبقلا يف نم عمسمب تن امو $ ‹ ( ٠١ ةيآلا : مورلا) ( ىتوملا عمست ال كنإ » : لاق ىلاعت هنإف

 . هل ةزجعم هب اص وصخم ناك مالسلا هيلع هنأ ىلع « (۲۲ ةيآلا : رطاف)

 اذإ هنأ » -هنع هللا يضر- يلع نع يور امك ىتوملا ماهفإ ال ءايحألا ظعو هب دوصقملا : ليقو

 ‹ تمسق دقف مكلاومآ امأو « تحکن دقف مکؤاسن امآ نینمؤم موق رايد مکیلع مالس » : ب لاق رباقملا یتآ

 ضرألل ليبس » :لوقي ناكو < (٤ مکدنع انربخ امف ءاندنع مکربخ اذهف ‹ تنکس دقف مکرود امأو

 ناك « « اًرابتعا كتباجإب اًباوج كبجت مل نإف ‹ كرامث ينجو ‹ كراجشأ سرغو « كراهنأ قش نم
 . ىتوملل باطخلل ال ءايحألل ظعولا ليبس ىلع كلذ

 :ش ( وهال هربق رازي تملا دعبو « هترايز ) :م نالف ىلع يأ :ش ( هيلع لوخدلا نم دارملاو ) :م

 الف هترايز وأ هريقحتب هتناهإ وأ هميظعتب هماركإ هيلع لوخدلا نم دارملا نأل « تيملا رازي ال يأ

 دعي ال لجر بابب فاط نمو « رايخألا قح ىف بئاغلاك تملا نألو . توملا دعب لكلا ققحتي

 . هلاًرئاز

 اذه يف لصألا :« يواحطلا حرش» يف لاقو « ىلوأ اًرئاز دعي ال مئان وهو هيلع لخد ولو

 ةوسكلاو متشلاو عامجلاو برضلاك تامملا نود ةايحلا ىلع عقي[ ..... . ]دلب لك يف نأ

 ء نيلاحلا ىلع لاقو « نيميلاف يحلا هيف تيملا كراشي ام نأ اذه يف لصألا : «يفاكلا» يفو

 تلخد وأ كتملك وأ كتوسك وأ كتبرض نإ : لاق ولف . ةايحلاب ديقتيف ىحلا هب صتخا ام امأو

 دعب ءايشألا هذه لعف ول ىتح « ةايحلاب ديقتي رح هدبعف كتلبق وأ كتتطو نإ هتأرمال لاق وأ كيلع
 . توملادعب ققحتي ال ليبقتلاو ءطولا يف ضرغلاو < ثنحي ال تومل ا

 ‹ نفكلا يف جردأ ام دعب -هنع هللا يضر- نوعظم نب نامشع لّبَق ةي يبنلا نإ : ليق نإف

 . نفكلا يف جردأ ام دعب ةي هللا لوسر ينيع نيب ركب وبآ لبقو
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 هانعمو ‹ ةلاسإلا وه لسغلا نأل « ثنحي تام امدعب هلسغف ‹ رح يدبعف كتلسغ نإ : لاق ولو

 اهضع وأ اهقنخ وأ اهرعش دمف هتأرما برضي ال فلح نمو ‹ تيملا يف كلذ ققحتيو « ريهطتلا

 ىمسي هنأل ‹ ةبعالملا لاح يف ثنحي ال :ليقو « ماليإلا ققحت دقو « ملؤم لعفل مسا هنأل « ثنح

 هنال ؛ ثنح هب ملاع وهو تیم نالفو «قلاط هترماف ًانالف لتقأ مل نإ : لاق نمو . ًابرض ال ةحزام

 .يداعلا زجعلل ثنحي مث دقعنيف روصتم وهو « هيف ىلاعت هللا اهثدحي ةايح ىلع هنيمي دقع

 ديقيف ‹ ةوهشلا ءاضقإل ءاسنلا ليبقتو « هيفاني ال توملاو ميظعتلا وأ ةقفشلا برض اذه : انلق

 . ةايحلاب ديقي ال ليق . ملاعلاو دلاولا وأ دلولا يف امك ميظعتلا وأ ةقفشلل ناك ول ىتح ةايحلاب

 وأ كتلسغ نإو . فالخب تيملا ليبقت ىلإ فرصنت ال ماهوألا نأل ءاًضيأ ديقتي ليقو

 اذهو ‹ ريهطتلاو فيظنتلا هب داري لسغلا نأل « ةايحلابديقت ال اهنألف [...... ] كتلمح

 ‹ ثنحب تام ام دعب هلسغف « رح يدبعف كتلسغ نإ : لاق ولو ) :م: هلوقب هيلإ راشأ تيم لا يف ققحتي
 تيملا لسغ بجي هنأ ىرت الأ :ش ( تيملا يف كلذ ققحتيو ء ريهطتلا هانعمو « ةلاسإلا وه لسغلا نأل

 . زوجي هدعبو ‹ زجي مل لسغلا لبق تيم ىلع ىلص ولو « هيفاني فيك ريهطتب

 نأل يآ :ش ( هنأل « ثنح اهقنخ وأ اهضع وأ اهرعش دمف هتأرما برضي ال فلح نمو ) :م

 ءاهأجو وأ اهصرق اذإ كلذكو « لعفلا اذهب :ش ( ماليإلا ققحت دقو ء ملؤم لعفل مسا ) :م برضلا
 اهمسج ىلإ ملألا لوصو ربتعي كلامف - هللا امهمحر- كلامو دمحأ لاق هبو « لصألا يف هركذ

 -يعفاشلا باحصأ ضعبو « دوصقملا وهو « اهب ماليإلا ققحتيل هريغ وأ متش وأ بس نم اهبلق وأ
 الو ‹ برضب سيلف رعشلا فتنو صرقلاو قنخلاو ضعلا يعفاشلا دنعو « هلوق لثم -هللا همحر

 . ماليرلا هيف طرتشي

 : هللا همحر- يكاكلا لاق :ش ( ارض ال ةحزامن ىمسي هنأل ء ةبعالملا لاح يف ثنحي ال ليقو ) :م

 . ثنحي ال ةحزامملا لاح هبرض ول هنأ ىلع لدي اذهو

 يف ناك اذإ اذه :“ ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 نأل ‹ ثنحي مل اهملآو هامدأف اهفنأ باصأف هنم أطخ هسأرب اهبرضف اهبعالي ناك اذإ امأ « بضغلا

 . ابرض دعيال اذه

 ‹ ههجو باصأف هبوث صعنف اًنالف برضي ال فلح اذإ : «ىقتنملا نع «ةصالخلا» يف لقنو

 . ثنحي ال هباصأف ةباشن وأ رجحبب هامر وأ

 هنیی دقع هنال « ثنح هب ملاع وهو « تیم نالفو « قلاط هتأرماف االف لتقأ مل نإ : لاق نمو ) :م

 :ش ( دقعنيف) :م هللا ةردق ىلإ رظنلاب نكي ينعي :ش ( روصتم وهو « هيف ىلاعت هللا اهثدحي ةايح ىلع

 . هلتق نع ةداع هزجعل يأ :ش (يداعلا زجعلل ثنحي مث ) :م هيلع هنييي
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 ةلأسم سايق ريصيف روصتي الو . هيف تناك ةايح ىلع هنيي دقع هنأل . ثنحب ال هب ملعي مل نإو

 .حيحصلا وه ملعلا ليصفت ةلأسملا كلت يف سيلو . فالتخالا ىلع زوكلا

 املف < ربلا :ش ( روصتي الو « هيف تناك ةايح ىلع هنيي دقع هنأل ‹ ثنحي ال هب ملعي مل ناو ) :م

 :ش ( زوكلا ةلأسم سايق ) :م ةلأسملا هذه مكح يأ :ش ( ريصيف ) :م ثنحلا روصتي مل ربلا روصتي مل

 :ش ( فالتخالا ىلع ) :م قلاط هتأرماف « مويلا زوكلا اذه يف يذلا ءاملا برشأ مل نإ فلح اذإ

 . ثنحي ال امهدنع نأ وهو « اهيف روكذملا

 سيل ربلا روصت نأل « زوكلا ةلأسم يف لاق امك « ثنحي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 . برشلاو لكألا يف نيميلا باب يف هريرقت رم دقو « هدنع طرشب

 لاقي ال هنأ ينعي :ش ( ملعلا ليصفت ) :م زوكلا ةلأسم يف يأ :ش ( ةلأسملا كلت يف سيلو ) :م

 هنإف ‹ نالف لتق فالخب ملعي مل وأ زوكلا يف ءاملا مدع ملع ءاوس ينعي « ملعي مل وأ ملع هنأ اهيف

 لوق نع هب زرتحا:ش ( حيحصلا وه ) :م ثنحيال هتومب ملعي ملاذإو « ثنحي هتومب ملعاذإ

 يب دنع ثنحلا مدع ينعي « ملعي ملاذإ اذه « زوكلا ةلأسم يف اولاق مهنإف « قارعلا يف خياشملا

 حصي يأ ثنحيف ملع اذإ امأف « زوكلا يف ءاملا مدعب ملعي ملاذإ - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 . ٠ ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - يودزبلا مالسإلا رخف مهلوق لقن ثنحيف « هنييي
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 مهاردلا يضاقت يف نيميلا باب
 رثكأ وهف « ديعب ىلإ لاق نإو « رهشلا نود ام ىلع وهف « بيرق ىلإ هنيد نيضقيل فلح نمو : لاق
 ام دهعلا دعب دنع لاقي اذهلو ءًاديعب دعي هيلع داز امو رهشلاو ء اًبيرق دعي هنود ام نأل « رهشلا نم

 وأ ًافويز اهضعب نالف دجو مث هاضقف « مويلا هنيد ًانالف نيضقيل فلح نمو . رهش ذنم كتيقل

 ةجرهنب

 ( مهاردلا يضاقت يف نيميلا باب ) :م

 ‹ ريناندلا نود ركذلاب مهاردلا صح اغنإو « نيدلا يضاقتب نيميلا نايب يف باب اذه يأ :ش

 يضاقتب بابلا بقنو « ريناندلا نود اهب ةقرسلا باصنو رهملا لقأ ردق ىتح ًالامعتسا رثكأ اهنآل

 ءاضقلاو . ءادألا وهو « ءاضقلا ظفلب هلئاسم ركذو < هئاضقب بلطلا وهو هئافيتسا ينعي « نيدلا

 . تيدأ اذإ يأ « ٠١( ةيآلا : ةعمجلا ) (ةالصلا تيضق اذإف : ىلاعت هللا لاق ءادألا ىنعمب ءيجي

 ىلع وهف ‹ بيرق ىلإ هنيد نيضقيل فلح نمو ):م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دعي هيلع داز امو رهشلاو « اًبيرق دعي هنود ام نأل ‹ رهشلا نم رثكأ وهف ديعب ىلإ لاق نإو « رهشلا نود ام

 نايبو ‹ «عطقألا حرش »يف هلاق امك كلذلدح ال :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو :ش ( اديعب

 . ءيشب ذفنت ال ديعبلاو بيرقلا ةدم نأ هبهذم

 ثنحي اغإو « رب هاضق ىتمف ريثكلاو ليلقلا ىلع امهعوقول - هللا همحر - دمحأ لاق هبو
 :م اديعب هدعي رهشلا ىلع داز ام نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م نكمتلا عم هيضقي نأ لبق تام اذإ

 ىونام ىلع وهف . ىون اذإامأ « وني ملاذإ اميف اذهو :ش ( رهش ذنم كتيقل ام دهعلا دعب دنع لاقي)

 . «سانجألا» يف هركذ ام ليلدب

 - ةفينح وبأ لاق مث « مويب رهش نم لقأ ىلع وهف « اًبيرق كملكأ ال هللاو فلح ول : لاقو

 نيطعأل :لاق ول :«يجلاولولا ىواتف» يفو ءاضقلا يف نيدي رهش نم رثكأ ىون نإ : هللا همحر

 . لجاع بيرق اهلك ىندلا نأل « ةنس ىون نإو « یونام ىلع وهف « اًتقو يوني وهو ءًالجاع كقح

 ام ىلإ ةفاضإلاب ديعبو « هقوف وهام ىلإ ةفاضإلاب « بيرق وهو الإ نامز نم ام : ليق نإف
 . ضعبلا نود ضعبلا ةدارإ ىلع ليلد لدي ملف « هنود وه

 ىلع نايألا ىنبمو « هنيي ليلد فرعلاو لدي ال فيكو < ةلالدلا مدع ملسن ال انأب : بيجأو

 . فرعلا

 مهارد ضعب يآ :ش ( اهضعب نالف دجو مث « هاضقف مولا هنيد الالف نيضقيل فلح نمو ) :م

 وهو « راجتلا نيب اميف جوري نكلو « لالا تيب هفيز ام وهو « فيز عمج :ش ( اًتويز ) :م نيدلا

 ام جرهنبلا : يزارتألا لاق :ش ( ةجرهنب وأ ) :م هيلع ةدودرم تراص يأ « مهارد هيلع تفاز نم
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 نإو ققحملا ربلا هدرب عفتري الو . حيحص ةقحتسملا ضبقو « ربلا طرش دجوف ًايفوتسم راص

 ةقوتس وأ ًاصاصر اهدجو

 . فيزلا نم ىدرأ وهو هيف شغل راجتلا هج رهي

 طخ ينعي ‹ طخلا وهو « ةجرهنب اهلصأو « ةبرعم ةيمجعأ ةظفل ةجرهبلا ليق : يكاكلا لاقو

 . برضلا راد يف دجوي امن رثكأ ريغلا نمو لقأ ةضفلا نم مهاردلا هذه

 ال مهنم يضفتسملاو . هزيوجت مهنم حماستلاو راجتلا هجرهي ام ةجرهنبلا :(طوسبملا» يفو

 بيني صخش اهقحتسا ةقحتسم نالف اهدجو وأ يأ :ش ( ةقحتسم وآ ) :م هيف شغل هب زوجي
 مل ) :م

 . انلوقب - هللا همحر - يعفاشلا لاقو :ش ( فلاحلا ثنحي

 امأ ‹ ظفللا ةاعارماذه -هباحصأ نم- ىمخللا لاق . ثنح : - هللا همحر - كلام لاقو

 ‹ فويزلا هردصم سايق : «برغملا» يفو :ش ( بيع ةفايزلا نأل ) :م ثنحي ال ةماقلا ىلإ رظنلاب

 ال مهاردلا مسا ينعي :ش ( سنجلا مدعي ال بيعلاو ):م - هللا مهمحر - ءاهقفلا ةغل ةفايزلا امأو

 . سنجلا مدعي ال بيعلا ريغ اهنأل فاصوألا هذهب لوزي

 يأ :ش ( هب زوجت ول ) :م فاصوألا هذهب مهاردلا مسا لاوز مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 . هقح :ش ( اًيفوتسم راص ) :م ةجرهنبلاو فويزلا مهاردلاب ضباقلا حماست ول

 مهاردلا مسا كلذب تاف ولو زوجيف موصلا لدبو ملسملا لام سأر يف اهب زوجت ال اذكو

 خسفني ةزاجإلا مدع دنعو زاج قحتسملا تزاجأ ول ىتح :ش ( حيحص ةقحتسملا ضبقو ) :م

 . ضبقلا

 . هيف ربلا طرش دجويف زاج قارتفالا دعب ملسلاو فرصلا يف قحتسملا هزاجأ ولاذكو

 (ققحتملا ربلا ) :م ةقحتسملا وأ ةجرهبلاو فويزلا نم ىضق ام درب يأ :ش ( هدرب عفتري الو ) :م

 ‹ خسفلا لقي مل طرشلا دوجوب تلحنا ال نيميلا نأل ضاقنإلا لمتحي ال « ربلا هطرش نأل :ش

 قاقحتسالاب درتسا وأ ةجرهب وأ اًقويز هنوكل لدبلا ىأر اذإ بتاكملا ىلوم نإف ةباتكلاك ضاقنإلاو
 ءانب نأل قاقحتسالا وأ « بيعب دويقلا درب ضقني هنإف « نيدلا ءاضق فالخب « قتعلا ضقني ال

 . تلاز دقو ةماقلا

 ‹تاقاط ثالث اهانعمو ةبرعم ةيسراف نيسلا حتفب :ش ( ةقوتس وأ اًصاصر اهدجو نإو ) :م

 . ةجرهنبلا نم ىدرأ ةقوتسملا « ليقو « ةضفلاب نيبناجلا نم هوم رفص اهنأل
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 هعاب نإو «ملسلاو فرصلا يف امهب زوجتلا زوجي ال ىتح « مهاردلا سنج نم اسيل امهنأل٬ ثنح

 طرش هنأكف عيبلا درجمب تققحت دقو ةصاقملا هقيرط نيدلا ءاضق نأل « هنيمي يف رب هضبقو ًادبع اهب

 ةصاقملا مدعل ربي مل ‹ نيدلا ينعي هل اهبهو نإو « هب ررقتيل ضبقلا

 لاق هبو . :ش ( ثنح ) :م ابلاغ ساحنلا وأ رفصلا ناك ام مهدنع ةقوتسملا :«يخركلا »نعو

 :م ةقوتسلا صاصرلا نأل يأ :ش ( امهنأل ) :م - هللا همحر - كلامو - هللا همحر - يعفاشلا

 زوجي ال ىتح يأ :ش ( ملسلاو فرصلا يف امهب زوجتلا زوجي ال ىتح مهاردلا سنج نم اسيل)

 . مهاردلا سنج نم تسيل اهنأل ملسلا يف اذكو «فرصلا نمث يف امهب حماستلا

 لاقاذكو . بتاكملا قتعي ال « ةقوتس وأ اًصاصر ةباتكلا لدب بتاكملا ىلوم دجو ولاذهلو

 هقتعب مكحو ةباتكلا لدب بتاكملا ىدأ ول يشاترمتلا ركذو - هللا همحر - يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا

 . قتعلا لطبي مل ةقحتسم وأ ةجرهنب وأ اًفويز دجو ولو « قتعي مل ةقوتس لدبلا دجو مث

 نيدلا برل يتلا مهاردلاب نيدلا بر نويدملا فلاحلا عاب نإو يأ :ش ( ادبع اهب هعاب نإو ) :م

 هنأل هنيي يف فلاحا رب يأ:ش ( هنيمي يف رب ) :م نيدلا بر نيدبعلا ضبق يأ :ش (هضبقو ) :م ا دبع

 درجمب تققحت دقو ءةصاقملا هقيرط نيدلا ءاضق نأل ) :م ةصاقملا هقيرط نيدلا ءاضق نأل « هنيد ىضق

 ال ءاضقلاو ‹ نيعلا يف ال نيدلا يف نيدلا بر قح نأ هنايب هنيمي يف ءاضقلا لمتحيف :ش ( عيبلا

 ريصي نيعلا نم نيدلا بر هيضتقي ام نكلو « ةمذلا يف تباث فصو هنأل نيدلا سفن يف ققحتي

 ىلع نيدلا برلو « نويدملل هيلع اًنيد ناكف « كلمتلا ةهج ىلع ضبق هنأل هيلع اًنومضم
 . اًصاصق نايتالا ىفتكاف « هلم نويدملا

 عيبلا درجمب هخاسفنا ققحي الف اهنايعأب ال اهلاثمأب يضقي نويدملا : انباحصأ لوق ىنعم اذهو

 هيلإ راشأ « «ريغصلا عماج» ةياور يف عقو ضبقلا ديق نكلو « ضبقي مل وأ دبعلا نيدلا ضبق
 ( ضبقلا طرش ) :م - هللا همحر - دمحم نأكف يأ :ش ( هنأكف ) :م : هلوقب هللا همحر - فنصلملا

 ضبقلا لبق كله اذإ عيبملا نأل « ضبقلاب عيبلا دكأتيل يأ :ش ( هب ررقتيل) :م «عماجل ا »ةياور يف :ش

 يف امأ . حيحصلا عيبلا يفاني يذلا اذه « ضاقتنالا لبقي ال هنأل ربلا عفتري ال نكل « عيبلا خسفني

 . دبعلا ضبق اذإ دسافلا عيبلا

 نإو يأ :ش ( اهبهو نإو ) :م ةمسقلاب نومضم هنأل ثنح الإو رب قحاب ءافو هتميق يف ناك نإف

 هنأل :ش ( ربي مل نيدلا ينعي ) :م هلوقب هرسفو « نويدملل :ش ( هل ) :م نيدلا مهارد نيادملا بهو

 ربي مل هلوق - هللا همحر - : يكاكلا لاق :ش ( ةصاقملا مدعل ) :م دجوي ملو ءاضقلا ربلا طرش

 - هللا همحر - فسوي يبأل اًقالخ امهدنع اًضيأ ثنحي ملو ربي مل هانعم لب « ثنحي هنأ مهلوق

 ‹ ثنحي هلوق نم معأ ربي مل هلوق نأل « زوكلا ةلأسم يفامك نيدلا وهو هيلع فولحملا تاوفل

 . همالكل اًحيحصت يناثلا ىلع لمحف نيميلا لطبت هلوق نمو
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 مهرد نود امهرد هنيد ضبقي ال فلح نمو . نيدلا بحاص نم طاقسإ ةبهلاو ‹ هلعف ءاضقلا نأل

 قرفتلا فصوب هنكل «لكلا ضبق طرشلا نأل ء ًاقرفتم هعيمج ضبقي ىتح ثنحي مل هضعب ضبقف
 « هب الإ ثنحي الف ‹ هلک ىلإ فرصنیف « هیلإ فاضم فرعم نيد ىلإ ضبقلا فاضأ هنآ یرت الأ

 هنأل . قيرفتب كلذ سيلو« ثنحي مل نزولا لمعب الإ امهنيب لغاشتي ملو نينزو يف هنيد ضبق نإف
 هنع ىنثتسم ردقلا اذه ريصيف « ةداع ةدحاو ةعفد لكلا ضبق رذعتي دق

 دساف وهو ‹«نيضيقنلا عافترا هنم مزلي ذئنيح هنأل « رظن هيف : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 دوجو مزلي امهدحأ عافترا نمو « رخآلا عافترا مزلي امهدحأ دوجو نمف « ثنحلا ضيقن ربلا نآل

 . اَعيمج اعفتري نأ زوجي الف رخآلا

 ريغو لوقعملا لهأ حالطصا ىلع نيضيقنب اسيل : هيلع ادر - هللا همحر - لمكألا لاقو

 راص ربلا روصت تاوفب نيميلا لطب اذإف « كلذك سيل نيضيقنلا نأش و امهدحأب فصتي ال فلاحلا

 . امهنم دحاوب فصتي ال نأ زوجيف « سانلا نم فلاحلا ريغك

 وبأو يسخرسلاو يودزبلا ركذو . بتاكلا نم اوهس عقو ةلأسملا عضو يف مويلا ركذ : ليقو

 . مويلاب ةتفؤم ريغ ةقلطم ةلأسملا هذه نيعملا

 يفوتسي ىتح هيرغ قرافيال فلح ولاذكو « ثنحي مل هبهو وأ هاربأ ولو «طيحملا» يفو
 يعفاشلا لاق هبو « - هللا همحر - فسوي يبأل اًقالخ « امهدنع ثنحي مل هاربأو هبهوف « نيدلا

 . هللا همحر - دمحأو

 نم طاقسإ ةبهلاو ) :م ةبهلا وأ ءاربإلاب نويدملا لعف ءاضقلا نألو يأ :ش ( هلعف ءاضقلا نأل ) :م

 امهدحأ لعف نوكي الف « هنم طاقسإ وهو < ءاربإلاب نيدلا لعف ةبهلا ىنعي :ش ( نيدلا بحاص

 نئادلا لعفب نويدلا ربي الف « رخآلل ًالعف

 اًقرفتم هعیمج ضبقي یتح ٹنحی مل هضعب ضبقف مهرد نود اًمهرد هنید ضبقی ال فلح نمو ) :م
 هنكل) :م هلوق ىنعم وهو « اًقرفتم نيدلا لك ضبق ثنحلا طرش نأل يأ :ش ( لكلا ضبق طرشلا نأل

 فاضم ) :م هنید ضبقي ال : لاق ثیح :ش ( فرعم نید ىلإ ضبقلا فاض هنآ یرت الآ قرفتلا فصوب

 ضبق وهو روكذملا طرشلاب يأ :ش ( هب الإ ثنحي الف هلك ىلإ فرصنيف ) :م نيدلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ
 قيرفتلا فالخب طرشلا دوجول ثنح هضعب هرخآ يفو هضعب رهشلا لوأ يف ضبق ولو اًقرفتم لكلا
 ثنحبي مل نزولا لمعب الإ امهنيب لغاشتي ملو نينزو يف هنيد ضبق نإف ) :م : هلوقب هيلإ راشأ يرورضلا
 اذه :ش ( هنع ىنشتسم ردقلا اذه ريصيف ةداع ةدحاو ةعفد لكلا ضبق رذعتي دق هنأل « قيرفتب سيل كلذو

 . ثنحي نأ سايقلاو اًتاسحتسا - هللا همحر - يرودقلا هركذ يذلا

 - رفز لوق سايقلابو « «ريبكلا عماحجلا» حرش يف - هللا همحر - يفسنلا نيعملا وبأ ركذ اذك

 « هيلإ اهعفدف نيسمحخ نزو ال كلذ لصح دقو < اًقرفتم لكلا ضبق ثنحلا طرش نأل - هللا همحر
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 نأل ‹ ثنحي مل امهرد نيسمخ الإ كلي ملف « قلاط هتآرماف مهرد ةئام الإ يل ناك نإ : لاق نمو

 ول كلذكو . اهئازجأ عيمجب اهؤانتسا ةئاملا ءانثتسا نألو « ةئاملا ىلع داز ام يفن افرع هنم دوصقملا

 .ءانشتسالا ةادأ كلذ لك نأل ؛ ةئام ىوس وأ ةئام ريغ لاق

 . قيرفتلا ةفصب لكلا ضبق لصح هنأل هيلإ اهعفدف ىرخأ نيسمحخ نزو مث

 نالف ضبق نولوقيف « ةدحاو ةعفد ةلمحجلا ضبق اذه نودعي سانلا نأ ناسحتسالا هجو

 اغ قرفتلا نم ردقلااذه راصف « قيرطلا هذهب الإ هضبق نكي ال رثك اذإ لاحلاو « ةدحاو ةعفد هقح

 رادلا هذه نكسأ ال ريظن وهو ءلاحلا ةلالدب ال نيميلا نع ىنثتسم لعجيف هنم عانتمالا نكي ال

 . اهنکاس وهو

 نأل « ثنحي مل اًمهرد نيسمخ الإ كلم ملف « قلاط هتأرماف مهرد ةئام الإ يل ناك نإ لاق نمو ) :م

 طرشلا دجوي ملف « ةئاملا ىلع داز ام ثنحلا طرشو :ش ( ةئاملا ىلع داز ام يفن « اًفرع هنم دوصقملا

 . ( اهئازجأ عيمجب اهؤانتسا ةئاملا ءانشتسا نألو ) :م ثنحي ملف ةئاملا نود اميف

 الإ نوكي ال ءانثتسالا نأل « ةرورض نيسمخلل هانثتسم نوكي ةئاملا ىنثتسم نأل اذكو :ش

 .اهئازجأ نم نوسمخلاو « اهئازجأ عيمجب

 ظفل مكح نأل :ش ( ءانثتسالا ةادأ كلذ لك نأل ءةئام ىوس وأ ةئام ريغ : لاق ول كلذكو ) :م

 الإ كلمأ ال تنك نإ رح يدبع :لاق ول :«ريبكلا عماجلا» يفو ىندألا مكح ىوس ظفلو ريغ

 ىلع ةدايز كلم ولو « ىنثتسملا ضعب اهنأل ثنحي مل ةرشع الإ كلي ملف < اًمهرد ننسمخ

 . ةاكزلا لاب ثنحي « لام يلام فلحو « ةاكزلا لام سنج نم ناك وأ نيسمخ

 بهذلا وه لاملا - هللا همحر - كلام دنعو لام لكب ثنحي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 . ةضفلاو
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 ةقرفتم لئاسم
 نإو « يفنلا مومع ةرورض عانتمالا معف اقلطم لعفلا ىفن هنأل ءًادبأ هكرت اذك لعفي ال فلح اذإو

 ماقم ماقما ذإ نيع ريغ دحاو لعف مزتلملا نألءهنيمب يف رب ةدحاو ةرم هلعففاذك نلعفيل فلح

 لحم توفب وأ هتومب كلذو هنع سأيلا عوقول ثنحي اغنإو « هلعف لعف يأب ربيف  تابثإلا
 لعفلا

 ( ةقرفتم لئاسم ) :م

 «لئاسم هذه ىلإ فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع لئاسم عافتراو « ةقرفتم لئاسم هذه يأ :ش

 نأب - هللا مهمحر - نيفنصملا ةداع ترج دقو ‹ ىتش عضاوم نم اهانعمو اهتفص ةقرفتمو

 . هل اکرادتسا هباوبأ رخآ يف باتك لک يف لئاسملا نم ذش ام اوركذي

 يف عانتمالا يأ :ش ( عانتمالا معف اًقلطم لعفلا ىفن هنأل ادبأ هكرت اذك لعفي ال فلح اذإو ) :م

 ىلع هتلالدف « هركنأ هردصم ىضتقمب لعفي ال هلوق نأل :ش ( يفنلا مومع ةرورض ) :م ادبأ لعفلا

 ‹ ةركنلا ضراعت ةفرعملا نأل « لصألا وهف « ةركن هنوك امأو . هنع كفني ال هنأل ٠ ارهاظ ردصملا

 . ثنح تاقوألا نم تقوو هوجولا نم هجوب لعف اذإف ٠ معت يفنلا عضوم يف تعقو اذإو

 نأل ‹ هنيمي يف رب ةدحاو ةرم ) :م لعفلا كلذ لعف يأ :ش ( هلعففاذك نلعفيل فلح اذإو ) :م

 وحن « نيعم ريغ يأ :ش ( نيع ريغ دحاو لعف ) :م فلاحلا همزتلا يذلا يأ يازلا حتفب :ش ( مزتلملا

 ةرم ءايشألا هذه نم ءىشلا كلذ لعف اذإ هنإف « نقدصتيل وأ نجحيل وأ نموصيل وأ نيلصيل هلوق

 ئزجتف معت ال تابثإلا عضوم يف ةركنلا نأل :ش ( تابثإلا ماقم مالا ذإ ) :م هنيمي يف رب ةدحاو

 وهو ةلاكولا قيرطب اًيسان وأ ًاهركم وأ اًراتخم هلعف ءاوس « هيلع فولحملا مسا هيلع قلطي ام ىندأب

 :م .لعفلا كلذ نع يأ :ش ( هنع سايلا عوقول ثنحب اغنإو هلعف لعف يأب ربيف ) :م هلوق ىنعم
 وهو :ش ( لعفلا لحم تاوفب وأ ) :م فلاحلا تومب يأ :ش ( هتومب ) :م هنم سأيلا يأ :ش (كلذو)

 . ثنحاذه تام نإف ‹ ةرصبلا نرصبأل وأ « فيغرلا اذه نلكآل فلح اذإ امك « هيلع فولحللا

 . فلاحلا وه كلاهلا ناك اذإ اهب ىضريو ةرافكلا هيلع بجيو « ةفحتلا »بحاص لاق

 ء اًتفؤم هدقع اذإ ام « اًقلطم هني دقع اذإ اميف هركذ يذلا اذه : - هللا همحر - ىكاكلا لاق

 نم عنام تقولا نأ ال « لحما توفي هتوب سأيلا عقو نإو « تقولا كلذ يضم لبق ثنحي الف

 . !حاضيإلا» يف اذك ةدئاف تقولل نكي مل ٠ تقولا يضم لبق لحنا ولذإ « لالحنالا

 نيميلا تناك اذإ اميف ادبأ هكرتاذك لعفي ال هلوق ىنعمو : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 لحنت كلذ دعبف « نامزلا ركذب هنيي تقوتيف « رهشلاو مويلاك « نامزب ةتقؤم تناك اذإ امأ . ةقلطم

 . نامزلا كلذ دعب لعفلا كرت مزلي الو « هنيمي



 نأل ةصاخ هتيالو لاح ىلع وهف . دلبلا لخد رعاد لكب هنملعيل الجر يلاولا فلحتسا اذإو

 توملاب لاوزلاو ‹ هتنطلس لاوز دعب هتدئاف دیفي الف . هرجزب هریغ رش وأ هرش عفد هنم دوصقملا

 هني يف رب دقف لبقي ملو هبهوف « نالفل هدبع بهي نأ فلح نمو « ةياورلا رهاظ يف لزعلاب اذكو
 - هللا همحر - رفزل افالخ

 مادام ثنحيالا هنإف « مويلا فيغرلا اذه نلكآل هللاو :هلوقك تابثإلا يف تيقوتلا امأو

 تاوفب نيمئاق ناك نإو « ثنحي مويلا يضق اذإ امأ « قاب مويلاو . نيمئاق هيلع فولحملاو فلاحلا

 كله نإو « قافتالاب ثنحي ال مويلا يضم لبق فلاحلا كله اذإ امأو . نيعملا تقولا تاوفل ربلا

 مويلا ىضم اذإف « لاحلا يف ثنحي ال هنآ اوعمجأ « مويلا يضم لبق فيغرلا وهو هيلع فولحللا

 - فسوي وبآ لاقو . هنیي يف ثنحيال :- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح وبأ لاق . اوفلتخا

 .امهل اًقالخ هدنع طرشب سيل ربلا روصت نأل « ةرافكلا بجتو « ثنحي :- هللا همحر

 مالعإللا نم :ش ( هنملعيل الجر ) :م فيلحتلا نم ماللا ديدشتب :ش ( يلاولا فلحتسا اذإو ) :م

 نيعلاو لادلاب «رعادلاو» « رعاد لك ناكم خسنلا ضعب يفو :ش ( دلبلا لخد رعاد لكب) :م

 وهو ‹ رعدلا نم راعد هعمجو « سانلا نم دسفملا ثيبخلا وهو لعاف نزو ىلع « نيتلمهملا

 .داسفلا

 :ش ( ةصاخ هتيالو لاح ىلع وهف ) :م دسف اذإ ملعي ملع باب نم ارعد رعدت دوعلا رعد لاقي

 همحر - دمحأو «لوق ىف : - هللا همحر - ىعفاشلا لاق هبو « هتيالو لاح ىلع نيميلا ديفي يأ

 ۰ ٠ . ةياور يف - هللا

 يأ :ش ( هريغ رش وأ هرش عفد ) :ماذه نم فلحتسملا ضرغ نأل يأ :ش ( هنم دوصقملا نأل ) :م

 رعادلا رجز ول ينعي « رعادلا رجزب يأ :ش ( هرجزب ) :م رعادلا ريغ يأ هريغ عفد وأ رعادلا عفد

 يأ :ش ( هقنطلس لاوز دعب ) :م رجزلا ةدئاف يأ :ش ( هتدئاف ديفي الف ) :م ةاعرلا نم هريغ رجزني

 اذه توجب يأ :ش ( توملاب لاوزلاو ) :م هنم تلطب ام ىلع هتردقو هتكوش يأ « يلاولا اذه ةنطلس

 . هلزعب يأ :ش ( لزعلاباذكو ) :م يلاولا

 هللا همحر - فسوي يبأ نعو « ةدايزلا ةياور يهو انباحصأ نع :ش ( ةياورلا رهاظ يف ) :م

 هللا همحر - دمحأو « لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو . لزعلا دعب هيلإ عفرلا بجي هنآ

 ال هلوقب عفدلا لطبي هنيع رعادلا يدؤيف < اًيناث ىلوي نأ لامتحال ةلمحجلا يف ديفي هنأل ةياور يف -

 هتيالو لاح ىلع وهف « هنذإب الإ ةروكلا نم جرخي ال نأ الجر فلح اذإ ناطلسلا كلذكو . هتوب

 .« تادايزلا» يف اذك

 ( هنيمب يف رب دقف ) :م هل بوهوملا يأ :ش ( لبقي ملو هبهوف « نالفل هدبع بهي نآ فلح نمو ) :م

 . هدنع ثنحي هنإف :ش ( -هللا همحر- رفزل اًقالخ ) :م ٹنحي مل يأ :ش

Tor 



 لبقي ملو . بهو لاقي اذهلو « عربتلاب متيف عربت دقع هنآ انلو ‹ هلثم كيلمت هنأل « عيبلاب هربتعي هنإف
 ‹ نيبناجلا نم لعفلا ىضتقاف ‹ ةضواعمف عيبلا امأو . هب متي كلذو ‹ ةحامسلا راهظإ دوصقملا نألو

 . قاس امهلو هل قاس ال ال مسا هنأل « ثنحب ال ًانیمساي وأ ًادرو مشف اناحیر مشب ال فلح نمو

 مل ابثاغ هل بوهوملا ناك نإو « لبقي ملو هل هبهوف نالفل هدبع بهيل فلح :« يفاكلا» يفو
 يف - هللا همحر - ىعفاشلاو دمحأ لاق هبو « اًتاسحتسا ثنح ارضاح ناك نإو « اًعامجإ ثنحبي

 نودب لوق يف : - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو . ثنحي ال : - هللا همحر - رفز لاقو « لوق
 . لوبقلا

 يف هرکذ ةيصولاو رارقإلاو ةقدصلاو ةراعإلا فالخلا اذه ىلعو ضبقيو لبقي مل لوق يفو

 . ةرافكلا يفو «يركبلا عماج»

 نأل ‹ طرش ضرقتسملا لوبق - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور يف ضرقلا اذكو
 ربتعي يأ :ش ( هربتعي ) :م - هللا همحر - رفز نإف يأ :ش ( هنإف ) :م ةضراعم لا مكح يف ضرغلا
 . لوبقلاب الإ متي الف :ش ( هلغم كيلمت هنأل عيبلاب ) :م ةبهلا دقع

 ملو بهو لاقي اذهلو عربتملاب منيف عربت دقع ) :م بهولا رابتعاب ةبهلا نأ يأ :ش ( هنأ انلو ) :م
 :ش ( دوصقملا نألو ) :م لوبقلا دجوي ملام اعبت ىمسي ال ينعي « لبقي ملو عاب لاقي الو :ش (لبقي

 :ش ( هب متي ) :م ةحامسلا راهظإ يأ :ش ( كلذو ) :م مركلا يأ :ش ( ةحامسلا راهظإ ) :م ةبهلا نم

 . بهاولا فلاح اب يأ

 لالا ةلدابم نأل « كلذك سيلف عيبلا امأ ينعي « رفز لوق نع باوج :ش ( عيبلا امأو ) :م

 بناجو عئابلا بناج نم يأ :ش ( نيبناج لا نم لعفلا ىضتقاف ةضواعمف ) :م هلوق ىنعم وهو « لامل اب

 . يرتشملا

 :م ناحيرلل نأل يأ :ش ( هنأل ثنحي ال اًتيمساي وأ ادرو مشف اًلاحير مشي ال فلح نمو ) :م

 بلط ام لك ةغللا يف ناحيرلا :ش ( قاس ) :م نيمسايللو دروللو يأ :ش ( امهلو هل قاس ال ال مسا)

 دنع نكلو - هللا همحر - دمحأ بهذم وهامك نيمسايلاو درولا لوانتي اذهو تابنلا نم هحير

 ةنسحف ةبيط ةحئار هقرول ام درولاو سآلاكو ةسرولاك ةبيط ةحئار هقاسب ام ناحيرلا ءاهقفلا

 . (برغملا» بحاص هركذ اذك . نيمسايلاك

 دمحم نع ماشه ىور :«ريغصلا عماجلا» حرش يف : - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 كلذ ىوس امو كلذ وحنو مرفهاشلاو سلا لثم ناحير وهف رضح ام لك : لاق هنأ - هللا همحر

 . ناحیرب سیل

 عماجملا» حرش يف - هللا همحر - مالسإللا رخف للعو: - هللا همحر - يزارتألا لاقو
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 عئاب هعئاب یمسی اذهلو ‹ فرعلل ًارابتعا هنهد ىلع وهف « هل ةين الو اجسفنب يرتشي ال فلح ولو
 ىلع نيميلاف درولا ىلع فلح نإو قرولا ىلع عقي انفرع يف ليقو « هيلع ينتبي ءارشلاو « جسفنبلا

 . هيلع ضاق جسفنبلا يفو « هل ررقم فرعلاو « هيف ةقيقح هنأل قرولا

 عوضوم وهو «ةبيط ةحئار هلام لوقبلا نم قاس ىلع موقي امل مسا ناحيرلا نأل : هلوقب «ريغصلا

 . قاس امهل درولاو نيمسايلاو : لاق مث « «ةيادهلا» بحاصو ديهشلا ردصلا هدلقو « ةغل كلذ

 اذهب ناحيرلا ةغللا نيناوق يف تبثي ال هنأل « رظن هيف انلو - هللا همحر - : يزارتألا لاق مث

 نم سيلو قاس هل هنأل « رمألاب ثنحيال نأ يغبني ناك اولاق ام حص نئلو ء ًالصأ ريسفتلا

 . ىهتنا ثنحي هنأ ىلع - هللا همحر - مكاحلا صن دقو « اًضيأ لوقبلا

 « عارذ فصن ردق قاس هلو ناحير تبني ةيرصملا دالبلا يف نأل ؛اذه يف دراو هرظن : تلق

 ىلإ انرظنو « اتيمساي وأ ادرو مش اذإ ثنحي نأ يغبني ةغللا ىلع ال فرعلا ىلع هتينب نالا ًضيأو
 قلطي اذه ىلعف « ناحير وهف تابنلا نم هحير باط ام لك : اولاق ةغللا لهأ نم ةعامج نأل ةغللا

 . ناحيرلاو نيمسايلاو درولا ىلع

 نالا نأل :ش ( فرعلل ؟رابتعا هنهد ىلع وهف هل ةين الو اًجسفنب يرتشي ال فلح نمو ) :م

 . سانلا مالك يناعم ىلع ةلومحم

 :م فرعلا رابتعا لجألو يآ :ش (اذهلو ) :م هقرو ال هنهد هب داري جسفنب ركذ اذِإ مهفرع يفو

 ىفخي ال رظن هيفو :ش ( قرولا ىلع عقي انفرع يف ليقو « هيلع ىنتبي ءارشلاو جسفنبلا عئاب هعئاب ىمسي)
 « قارعلا لهأ دنعاذه : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « قرولا ىلع عقيانفرع يف ليقو : هلوق هديؤيو

 همحر - دمحأو - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . يوني نأ الإ نهدلا ىلع عقي الف « اندالب يف امأف

 افالخ « ثنحي مل جسفنبلا قرو ىرتشا ولو « ظفللا ةقيقحب رابتعا هنهد ءارشب ثنحي ال : - هللا

 . اًضيأ ثنحي هنأ - هللا همحر - يخركلا ركذو « هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - يعفاشلل

 يف ةقيقح درولا نأل يأ :ش ( هيف ةقيقح هنأل قرولا ىلع نيميلاف درولا ىلع فلح نإو ) :م
 ةدارم «ةقيقحلا نوكل وأ « ةقيقحلا عوقول ررقي اًضيأ فرعلا يأ :ش ( هل ررقم فرعلاو ) :م فرعلا

 . هل

 «هقرو ىلع عقي الف « ةقيقحلا عوقو ىلع هيلع بلاغ يأ :ش ( هنع ضاق جسفنبلا يفو ) :م

 . ةقيقحلا ىلع ال فرعلا ىلع ناميألا ىنبم نأل

 -يكاكلا هلاق ءاًقرع قرولا ىلع ناعقيدرولاو جسفنبلاو : هللا مهمحر - انخياشم لاقو

 . ملعأ هللاو هجوألاو باوصلا وهو - هللا همحر



 دودحلا باتک

 ىلاعت هلل اقح ةردقملا ةبوقعلا وه : ةعيرشلا يفو « باوبلل دادحلا هنمو « عنملا وه ةغل دحل ا : لاق

 نم يلصألا دصقملاو ‹ ريدقتلا مدعل ادح ريزعتلا الو دبعلا قح هنأل ادح صاصقلا ىمسي ال ىتح

 . رفاكلا قح يف هتيعرش ليلدب « هيف ةيلصأ تسيل ةراهطلاو . دابعلا هب ررضتي امع راجزنالا هعرش

 مامإلا دنع هتوبث دارملاو « رارقإلاو ةنيبلاب تبثي انزلا : لاق

 ( دودحلا باتك ) :م

 نايألا يف نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو . دودحلا ماكحأ نايب يف باتكلا اذه يأ :ش

 . دح عمج دودحلاو ةضحملا تابوقعلا نم دودحلاو « ةبوقعلاو ةدابعلا نيب ةرئاد يه يتلا ةرافكلا

 :ش ( عنملا وه ) :م ةغللا يف دحلا ىنعم يأ :ش ( ةغل دحلا ) :م : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 :م جورخلا نع نيسوبحملا هعنملو ادح ناجسلا يمس هبو هنع عنم يأ« اذكو اذك نعدح : لاقي

 . ىنعملااذه نمو يأ :ش ( باوبلل دادحلا هنمو)

 فرعملا يمسو اهيف باب وه يتلا رادلا ىف لوخدلا نع سانلا هعنملو ادح باوبلل ليق

 . لوخدلا نع دودحلا نع جراخلا عني هنأل < دح ءيشلل

 هللا قح اهب يوني :ش ( ىلاعت هلل اًقح ةردقملا ةبوقعلا ) :م دحلا يأ :ش ( وه ةعيرشلا يفو ) :م

 الو ) :م ضايتعالاو وفعلا زاوج ةلالدب :ش ( دبعلا قح هنأل ادح صاصقلا ىمسي ال ىتح ) :م ىلاعت

 . هللا مهمحر - انباحصأ ةماع هيلع ام ىلع

 ‹ اًضيأ ادح يمس صاصقلاو : «هطوسبم» يف - هللا همحر - يودزبلا مالسإللا ردص لاقو

 يلصألا دصقملاو ) :م هنع يهنملا دصقلا نع ينعأ « هدعب رجاوزو عوقولا لبق عناوم عرشلا دودحو

 يف :ش ( دابعلا هب ررضتب امع راجزنالا ) :مدحلا ةيعورشم نم يلكلا دصقلا يأ :ش ( هعرش نم

 . لاملا ةنايص ابرلا

 يف) :م هتيعورشم يأ :ش ( هتيعرش ليلدب ) :م دحل ا يف يأ :ش ( هيف ةيلصأب تسيل ةراهطلاو ) :م

 نأ ملعف « هيلع دحلا ءارجإب بنذلا نع رهطيو «انز يذلا ىلع دحلا بجوي اذهو :ش ( رفاكلا قح

 ظفل اذه :ش ( رارقإلاو ةنيبلاب تبشي انزلا ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . (هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا

 اغنإ « مكاحلا يآ :ش ( مامإلا دنع هتوبث دارملاو )م :- هللا همحر - «ةيادهلا »بحاص لاق

۲٨ 



 ةرضم هتوبثب قلعتي اميف اميس ال « حجرم هيف قدصلا نأل رارقإلا اذكو « رهاظ ليلد ةنيبلا نأل
 نم ةعبرأ دهشي نأ ةنيبلاف : لاق . رهاظلاب ىفتكيف « رذعتم يعطقلا ملعلا ىلإ لوصولاو « ةرعمو

 4مكنم ةعبرأ نهيلعاودهشتساف) : ىلاعت هلوقل انزلاب ةآرماو لجر ىلع دوهشلا

 : ىلاعت هللا لاقو (١٠ةيآلا:ءاسنلا)

 يسح رمأ هنأل « رارقإلا وأ ةنيبلا دوجو ىلع فقيال رمألا سفن يف انزلا توبث نأل كلذ لاق

 كاكفنالا لصحف « امهيف بذكلا لامتحال انزلا دجوي الو نادجوي دق وأ دجوي مل نإو « دجوي
 اذه لجألف « رهاظلا نم هدنع تبث [اب] مكحلاب رومأم يضاقلاف . ادعو ادوجو امهنيبو انزلا نيب

 : لاق ىلاعت هللا نأل :ش ( رهاظ ليلد ةنيبلا نأل ) :م رارقإللاو ةنيبلاب مامإلا دنع هتوبث طرتشي

 . ( ٠١ ةيآلا : ءاسنلا)  مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف#

 (اميس ال ) :م بذكلا ىلع :ش ( حجرم هيف قدصلا نأل ) :م رهاظ ليلد :ش ( رارقإلا اذكو) :م

 ررض يأ :ش ( ةرضم هتوبثب ) :م قلعتي يذلا ءيشلا يف يأ :ش ( قلعتي اميف ) :م ًصوصحخ يأ :ش

 انزلا ىلإ هباستناب هقحلت راع يأ :ش ( ةرعمو ) :م هيلع دحل ا[. . . ]نم رقملا ندبب لصتم رهاظ

 ‹ برحلا وهو رعلا نم ةلعفم ىذألاو ةءاسملا ةرعملا «بدألا ناويد» يفو . رانلا نم دش راعلاو

 .دجن لهأل دملاو « زاجحلا لهأل رصقلاف « رصقو دج انزلا نأ ملعاو مسالا ةرعملا « حاحصلا» يفو
 : رضاح ابا هرعشب وجهي نم وهو [ . . . . ]لاق

 اًنارکس حبصی موطرخلا برشی نمو هانز فرعی نزی نم

 ىلإ ةبسنلاو « رمخلا ءامسأ نم مسا موطرخل او « رومخملا وهو « ريكستلا نم فاكلا حتفب

 : عرشلا يفو « يغبلا : ةغللا يف انزلا ىنعم نأ رهظي ابرو . يوانز دودمملا ىلإو يونز روصقملا

 نكييو « هابتشالا ةهبشو امهتهبشو « نيكلملا نع ةيلاخ ةأرما لبق يف هتوهش فلكملا ءاضق انزلا

 ايده لسغلا هيف بجي اذهلو انز جاليإلا درجم نأ ىلإ ةراشإ ءاضقلا ظفل ريتخاو « كلذ نم ةآرملا

 حاكنلا ةهبشو « نيميلا كلمو حاكنلا كلم نيكلملاب دارملاو . نونجملاو يبصلا جرخيل فلكملل

 ام نيميلا كلم ةهبش وأ « هبشأ امو اهالوم نذإ ريغب وأ دوهش ريغب اهجوزت ةأرما ىطو اذإ ام يهو

 ىلع هيبأ ةيراج نبالا ىطو اذإف « هابتشالا ةهبشو «نوذأملا هدبع وأ هبتاكم وأ هنبا ةيراج ىطو اذإ
 . هل لحت اهنآ نظ

 (رذعتم ) :م يعطقلا ملعلا ىلإ هتوبث ىلإ لوصولا ريغب :ش ( يعطقلا ملعلا ىلإ لوصولاو ) :م
 . رارقإلاو ةنيبلا :ش ( رهاظلاب ىفتكيف ) :م رتسلاو ءافخإللا ىلع هانبم رمأ هنأل :ش

 لجر ىلع دوهشلا نم ةعبرأ دهشي نأ ةنيبلاف ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : ىلاعت هللا لاقو . ( ٠١ ةيآلا : ءاسنلا ) € مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف) ىلاعت هلوقل . انزلاب ةآرماو
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 ةعبرأب تئا : هتآرما فذق يذلل مالسلا هيلع لاقو « (٤ةيآلا:رونلا) (ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مثل

 هدض ةعاشإلاو

 :م : يم يبنلا لاق يأ :ش ( : مالسلا هيلع لاقو « ( ٤ ةيآلا : رونلا ) 4 ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث

 ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( كتلاقم قدص ىلع نودهشي ءادهش ةعبرأب تئا هتأرما فذق يذلل)

 . بیرغ

 كلام نب سنأ نع نيريس نبا ثيدح نم « هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور ام هانعمبو
 يبنلا ىلإ هعفرف هتأرماب ةيمأ نب لاله هفذق ءامحس نب كيرش نأ مالسإلا يف ناك ناعل لوا : لاق

 هللا لوسر اي : لاق « كرهظ يف دحف الإو نودهشي ءادهش ةعبرأ : ةا هللا لوسر هل لاقف ةي
 ىلاعت هللا لزنأف « دحل ا نم يرهظ ئربب ام كيلع هللا نلزتيلو قداصل ينأ ملعي ىلاعت هللا نإ ل

 يضر- سابع نبا نع «ناعللا» يف يراخبلا هجرخأو .امهنيب قرفو < ةي يبنلا نعالو ناعللا ةيآ

 الإو ةنيبلا >: يك يبنلا لاقف «ءامحس نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ « - امهنع هللا

 ۰ .  كرهظ يف دحف

 طرتشا اغنإ نولوقي مهنإف «٠ ضعبلا هلوق نع زارتحا اذه :ش ( ةعبرألا طارتشا يف نألو ) :م

 : فنصملا لاق . نيدهاش ةداهشب الإ تبثي ال دحاو لك لعفو « نهتيآب الإ متي ال انزلل عبرألا

 ( هيلإ بودنم ) :م رتسلا يأ :ش ( وهو رتسلا ىنعم قيقحت ) :م عبرألا طارتشا يف يه لب كلذك سيل

 لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم - هللا همحر - يذمرتلا ىور ال :ش

 ۲ ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس ملسم ىلع رتس نم » ةا هللا

 ةداهش لبقت الف « نيغلاب « الودع « اًرارحأ اونوكي نأ : لاجرلا نم عبرألا يف طرشلاو

 يأ :ش ( ةعاشإلاو) :م ةداهشلا ىلع ةداهشلا الو يضاقلا باتك هيف لبقي الو « ءاسنلا عم لاجرلا

 ‹ ةهوركم ةعاشإلا تناك « اًبودنم رتسلا ناك املف . رتسلا دض يأ :ش ( هدض ) :م انزلا راهظإ

 ال « (1۹ ةيآلا : رونلا ) 4 اونمآ نيذلا يف ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإ # : لاق ىلاعت هنأو فيك

 انزلاب اودهش ةعبرأ نم ليصألا دهشأ نأب ةداهشلا طئارش نم ءيش ذخأ ول اذهلو « ريعتسملا مذي
 - يعفاشلل اقالخ اندنع فذقلا دح نودحي مهنإف « دحاو دعب ادحاو ةفلتخم سلاجم يف نيقرفتم

 . - هللا همحر

 وبأ دهش ىتح رتسلا لجأل عبرألا طارتشا نأ -هنع هللا يضر- رمع راشأ طوسبملا» يفو

 : لاقف « انزلاب ةبعش نب ةريغملا ىلع قرزألا نب عفانو دبعم نب لهسو - هنع هللا يضر- ةركب

 . ًاركنم ارمأو ةيلاع اًسافنأو « ةيداب امادقأ تيأر : لاق دهشتي مث « عبارلا وهو دايزلا

 ۲۲٢[. ]ةجام نباو « ٤۹٤٩[ ] هننس يف دواد وبا هاور ثیدح نم ءزج (۱)
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 يبنلا نأل ؛ ىنز نمبو ىنز ىتمو ىنز نیآو وه فيکو وه ام انزلا نع مامإلا مهلأسي اودهش اذإو
 ةينزملا نعو « ةيفيكلا نع -هنع هللا يضر- ًازعام رسفتسا مالسلا هيلع

 بارطضا نابرطضيو ناعفريو ناضفخي « دحاو فاحل تحت امهتيأر : لاق ةياور يفو

 بهذڏتو ءيجت هتساو نيتنوضحم نيلجرو یعرص ةًأرماو ىعفأ الجر تيأر : ةياور يفو « نازبخلا
 حضفي مل يذلا هلل دمحلا ءربكأ هللا : - هنع هللا يضر- رمع لاقف . كلذ ىوسام رأ ملو

 . لي هللا لوسر باحصأ نم ادحاو

 ةقيقح يأ :ش ( وه ام انزلا نع مامإلا مهلأسي ) :م دوهشلا انزلاب دهش يأ :ش ( اودهش اذإف ) :م

 « ضئاحلا ءطوك ءاز هنأ مارح ءطو لك دقتعي نم سانلا نم نأل .[٠ . . .]هتيهاموانزلا

 كلذ لك نإف . عاضرلا نم هتخأ يه يتلا ةمألاو « ةكرتشملا ةمألاو « ةيسوجملا ةمألاو « ءاسفنلاو
 نانيعلا :هلوقب « ازاجم انز جرفلا نوداميف مارحلا لعف ىمس عرشلا نألو « انزب سيلو مارح

 ‹« يشملا امهانزو ناينزت نالجرلاو « شطبلا امهانزو ناينزت ناديلاو « رظنلا امهانزو ناينزت

 ۰ . بذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو

 ىلإ - هنع هللا يضر- ارعام رسفتسا ةي هنأ ىرت الأ « جرفلا يف عامجلاب الإ بجي ال دحلاو

 « هنع ةيانك يقابلاو « ءطولا يف حيرص كلذ نأل « اهتكنأ هلوق هب دارأ نونلاو فاكلا ركذ نأ

 . كلذ لثم نع زارتحالا بجيو انز انزلا تامدقم دوهشلا يمسي نأ نكي اضيأو

 نيجرفلا ساع كلذ لثم نع زارتحالل انزلا ةيفيك نع اًضيأ مهلأسي يأ :ش ( وه فيكو ) :م
 يف ليملاك لاقف « انزلا ةيفيك نع - هنع هللا يضر ازعام رسفتسا ةا هنأ یرت الأ . جالیإ ريغ نم

 دخلا بجوي ال هركملا ءطو نأل «هاركإلا ةروص نع زارتحالل ليقو « رئبلا يف داشرلاو « ةلحكلا

 ‹ برحلا راد يف انزلا نع زارتحا هنإف انز نيأ : هلوقب ناكملا نع مهلأسي يأ :ش ( ىنز نيو ) م

 بوجو دنع هندب ىلع مامإلا نكي مل هنأل دحي ال انيلإ جرخ مث برحلا راد يف انز اذإ ملسملا نأل

 مداقتم اًنز نع زرتحا هنأك ىنز ىتم هلوقف نامزلا نع مهلأسي يأ :ش ( ىنز ىتمو ):م . دحل ا
 ال امهلعف نأل نونجملاو يبصلا ءطو نع اًضيأ ًزرتحاو « لبقي ال كلذب اودهش اذإ دوهشلاو

 . يه نم ةينزملا ينعي « ىنز نمب مهلأسي يأ :ش ( ىنز نمو ) :م ةمرحلاب فصوي
 الو «ىطاولا اهفرعي ال ةهبشب هيف ءطولا نوكي لحم يف عقاولا ءطولا نع زارتحا هنإف

 .دوهشملا اهملعي الو هتيراج وأ« ىطاولا ةأرما ةءوطوملا نوكت نأ زوجيو « نبالا ةيراجك :دوهشلا

 وبأ هجرخأ اذه :ش ( ةينزملا نعو ةيفيكلا نع - هنع هللا يضر- ارعام رسفتسا يب يبنلا نأل ) :م

 - كلام نب زعام ناك » : لاق « لازه نب ميعن هيبأ نع ميعن نب ديزي نع - هنع هللا يضر- دواد

 اب هربخأف ةي هللا لوسر تئا : ىبأ هل لاقف ىحلا نم ةيراج باصأف « ىبأ رجح يف اًميتي- هنع هللا يضر

 ضرعأف هللا باتك يلع مقأف « تينز ينإ ءب هللا لوسر اي : لاقف ءاتأق : لاق كل رفغتسي هلعل تعنص
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 وأ ‹ برحلا راد يف ىنز وأ ‹ هانع جرفلا يف لعفلا ريغ هاسع هنأل ٠ بجاو كلذ يف طايتحالا نألو

 . نبآلا ةيراج ءطوك «دوهشلا الو وه اهفرعي ال ةهبش هل تناك وأ ‹ نامزلا نم مداقحملا يف

 يف ليم اك اهجرف يف اهثطو هانيأر : اولاقو « كلذ اونيب اذإف ‹ ءردلل ًالايتحا كلذ يف ىصقتسيف

 . ةينالعلاو رسلا يف اولدعف . مهنع يضاقلا لأسو . ةلحكملا

 له : لاق ‹ ةنالقب : لاق ؟ نمبف تارم عبرأ اهتلق دق كنإ : ةي لاقف « تارم عبرأ اهلاق یتح داعف « هنع

 نأ هب رمأف « معن : لاق ؟ اهتعماج له : لاق « معن : لاق ؟ اهترشاب له : لاق « معن : لاق ؟ اهتعجاض
 .ٹیدحلا ٤ مجري

 هيلع دوهشملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م راسفتسالا يف يأ :ش ( بجاو كلذ يف طايتحالا نالو ) :م

 ةيفيك الو ءانزلا ةيهام نوكي الو « هدصق يأ :ش ( هانع جرفلا يف لعفلا ريغ هاسع ) :م انزلاب

 . برحلا راد ىف ةدوجوم

 مداقتملا يف وأ ) :م برحلا راد يف انز هيلع دوهشملا نوكي وأ يآ :ش ( برحل ا راد يف ىنز وأ ) :م

 يأ :ش ( وه اهفرعيال ةهبش هل تناك وأ ) :م مداقتملا نمزلا يف انز نوكي وأ يأ :ش ( نامزلا نم

 . هيلع دوهشملا

 يأ :ش ( ىصقتسيف نبالا ةيراج ءطوك ) :مدوهشلا اهفرعي الو يأ :ش ( دوهشلا الو ) :م

 نم ركذ اميف يأ :ش ( كلذ يف ) :م لوهجملا ةخيص ىلع - هللا همحر - يكاكلا هطبضو مامإلا

 . اًعيمج اهانركذ دقو ءايشألا

 نم - هللا همحر - يذمرتلا ىور امل « دحلا ءردل ةليحلا لجأل يأ :ش ( ءردلل لايتحا )م

 ° « تعطتسا ام دودحلا اوءردا » : لب هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح
 . رومألا نم ركذ اج انزلا دوهشلا نيب اذإف يأ :ش ( كلذ اونيب اذإف ) :م

 لأسو ) :م لحكلا ءاعو نيتمضب :ش ( ةلحكملا يف ليملاك اهجرف يف اهتطو هانيأر اولاقو ) :م

 :ش ( ةينالعلاو رسلا يف ) :م لوهجملا ةخيص نع :ش ( اولدعف ) :م دوهشلا نع يأ :ش ( مهنع يضاقلا

 مهؤامسأ هيف باتكب « لدعلا ىلإ دوهشلا لوأ ءامسأب ىضاقلا ثعبي نأ رسلا ىف ليدعتلا ةروص

 ناك نم مسا تحت بتكيف « كلذ لدعلا فرعي ىتح « مهقوسو مهلاحمو [. . .] مهباسنأو

 ‹ ملعي هللا بتكي وأ « ايش همسا تحت بتكي الف ًالدع نکی مل نمو « ةداهشلا زئاج لدع :الدع

 ‹ هتلدع يذلا وه اذه لدعلا لوقيف « دهاشلاو لدعلا نيب عمجي نأ « ةينالعلا يف ليدعتلا ةروصو

 ٤٤۱۹[. ]دواد وبا (۱)

 دايز نب ديزي نع « ةعيبر نب دمحم ثيدح نم الإ اًعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه : لاقو . ]٠٤١۹[ يذمرتلا (۲)

 . ثيدحلا يف فيعض دايز يبأ نب ديزيو ٠ يرهزلا نع « يقشمدلا
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 اوءردا مالسلا هيلع لاق « ءردلل الايتحا « دودحلا يف ةلادعلا رهاظب فتكي ملو مهتداهشب مكح

 ةينالعلاو رسلا ليدعتو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قوقحلارئاس فالخب . متعطتسا ام دودحلا

 مابتالل «دوهشلا نع لأسي ىتح هسبحي :لصألا يف لاق «ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا يف هنيبن

 ةمهتلاب الجر مالسلا هيلع هللا لوسر سبح دقو ةيانجلاب

 دلجلابو انزلا بجوم مجرلا ناك نإ مجرلاب اونيب اذإف هلوق باوج :ش ( مهتداهشب مح ) :م
 :م ليدعت الب مكحف اهفرع اذإ امأ « دوهشلا ةلادع يضاقلا فرعي مل وأ « انه دلجلا هبجوم ناك نإ

 فتكي مل ةفينح وبآ : يكاكلا لاقو « يضاقلا فتكي مل يأ مولعملا ةغيص ىلع :ش ( فتكي ملو )

 اوءردا : ب لاق) :م عفدلا يآ :ش ( ءردلل الايتحا دودحلا يف ةلادعلا رهاظب ) :م هيلإ مالكلا قوسب

 :ش ( ةفينح يبآ دنع قوقحلا رئاس فالخب ) :م بيرق نع ثيدحلا انركذ دقو :ش ( متعطتسا ام دودحل ا

 اذإ الإ ء  «ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا » ةي هلوقل ء ةلادعلا رهاظب اهيف يفتكي ثيح
 يف هنيبن ةينالعلاو رسلا ليدعتو ) :م . اًضيأ هدنع دوهشلا نع يضاقلا لأسي ذئنيحف مصخلا نعط
 . اًقْنآ هانركذ دقو تاداهشلا باب يف هركذب اهتروص نايب يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا

 سبحي يأ :ش ( هسبحي ) :م ١ طوسبملا » يف دمحم لاق يأ :ش ( لصألا يف : لاق ) :م

 دوهشلا نع لأسي ىتح ) :م ةروكذملا ءايشألا دوهشلا فصو دعب « انزلاب هيلع دوهشلا يضاقلا

 « هجورخ نم اًقوخ هسبحي كلذلف ةيانحجل اب اًمهتم هيلع دوهشلا نوك لجأل يأ :ش ( ةيانحل اب ماهتالل
 اب « اعورشم نوكي الف « طايتحا عون هذخأ يف نأل « هنم ليفكلا ذخأي الو « كلذ دعب رهظي الف

 . تاهبشلاب ًاردي

 . رهظأ سلجملا يف طايتحالا : ليق نإف

 - هنع هللا يضر- فنصملا هيلإ راشأو ةشحافلا باكتراب امهتم راص هنأل ريزعتلل هسبح : انلق

 ةباحصلا نم ةعامج نع يور اذه :ش ( ةمهتلاب الجر ةي هللا لوسر سبح دقو ) :م . ماهتالل هلوقب

 - هللا همحر - دواد وبأ هثيدح جرحخأ - هنع هللا يضر- ةديح نب ةيواعم نع - مهنع هللا يضر

 « ةمهت يف الجر سبح ك هللا لوسر نأ » - هللا همحر - يئاسنلاو - هللا همحر - يذمرتلاو

 هاورو . نسح ثیدح : - هللا همحر- يذمرتلا لاقو . « هنع لخ مث » : يئاسنلاو يذمرتلا دازو

 - مكاحلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو « هححصو ١ كردتسملا» يف مكاحلا

 يلا نأ ١ : (امهيدنسم) يف - هللا امهمحر - ميعن وبأو رازبلاو « « هكردتسم ١ يف - هللا همحر

 . ميثخ نب میهاربإ هدنس يفو ««اطايتحا وأ اراهظتسا ةليلو اًموي ةمهت يف الجر سبح ةي

 .[1۹۷ ]۱١۰/ یقهیبلل یربکلا نتسلا (۱)

 . ]٤٥۳١[ یئاسنلا ٠٤١١] ] يذمرتلا . ۳٠۳۰[ 1 دواد وبأ ()

 . كورتم وهو ميشخ نب ميهاربإ : هيفو ءرازبلا ءاور : لاقو )٤/ ٠۳( دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا هدروأ (۳)

 ا



 : لاق هللا ءاش نإ قرفلا كيتأسو « ةلادعلا روهظ لبق اهيف سبحي ال ثيح نويدلا فالخب

 سلاجم نم ةفلتخم سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ انزلاب هسفن ىلع لقاعلا غلابلا رقي نأ رارقإلاو

 وأ ‹ ربتعم ريغ نونجملاو يبصلا لوق نأل ؛ لقعلاو غولبلا طارتشاف « يضاقلا هدر رقأ املك « رقما

 ةرم رارقإلاب يفتكي -هللا همحر- يعفاشلا دنعو « انبهذم عبرألا طارتشاو « دحلل بجوم ريغ وه

 ةدايز فالخب روهظلا ةدايز ديفي ال رارقإلا راركتو ‹ رهظم هنأل اذهو قوقحلا رئاسب ًارابتعا ةدحاو

 - هنع هللا يضر - زعام ثيدح انلو  ةداهشلا يف ددعلا

 امهيباتک يف - هللا امهمحر - يليقعلاو يدع نبا هثيدح جرخآ- هنع هللا يضر- سن نعو

 : يليقعلا لاق يطساولا ايركز نب ميهاربإ هدنس يفو «'« ةمهت يف ًالجر سبح ةي يبنلا نأ »
 هثيدح جرخأ- هنع هللا يضر- ةشيبن نعو « لطاب اذهو : يدع نبا لاقو . اطخ هثیدحو لوهجم

 . “ ةمهت يف سبح يب يبنلا نأ» طسوألا يف يناربطلا

 ‹ عورشم اهيف ليفكلا ذخأ نأل :ش ( ةلاذعلا روهظ لبق اهيف سبحب ال ثيح نويدلا فالخب ) :م

 :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ قرفلا كيتأيسو ) :مدوهشلا ةلادع لبق سبحلا ىلإ ةجاح الف قحلا فلتي الف

 . هانيب نحنو ةجئار ريغ ةلاوح هذه : - هللا همحر - يزارتألا لاقو « نويدملا نيبو هنيب قرفلا يأ

 . هرخآ ىلإ عورشم اهيف ليفكلا ذخأ نأل نآلا هركذ ام هب دارأ : تلق

 انزلاب هسفن ىلع غلابلا لقاعلا رقب نأ رارقإلاو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 مالك هلك اذه :ش ( يضاقلا هدر رقأ املك « رقملا سلاجم نم ةفلتخم سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ

 نأل لقعلاو غولبلا طارتشاو ) :م هحرش مث - هللا همحر - فنصملا هلقن - هللا همحر - يرودقلا

 :م رارقإلا يف ينعي :ش ( عبرألا طارتشاو دحلل بجوم ريغ وه وأ ربتعم ريغ نونجملاو يبصلا لوق

 همحر- يعفاشلا دنعو) :م - هللا همحر - دمحأو - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق هبو :ش ( انبهذم)

 ( قوقحلا رئاسب ؟رابتعا) :م - هللا همحر - كلام مامإللا لاق هبو :ش ( ةدحاو ةرم رارقإلاب ىفتكي -هللا

 يأ :ش (اذهو ) :م . انه كلذكف رارقإلا نود ةداهشلا يف ربتعي برقلا قوقحلا رئاس يف ينعي :ش

 « هسفنب ةجح رمألا ةقيقح :ش ( رهظي ) :م رارقإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م قوقحلا رئاسب رابتعالا

 ةدايز فالخب روهظلا ةدايز ديفي ال رارقإلا راركتو ) :م. قوقحلا رئاس يف امك « راركتلا طرتشي الف

 . لوألا هدافأ ام ىلع ةدايز بلقلا ةنينأمط ديفي « يناثلا دهاشلا نأل :ش ( ةداهشلا يف ددعلا

 يراخبلا هاور روهشم كلام نب زعام ثيدح :ش (- هنع هللا يضر- زعام ثيدح انلو ) :م

 لوسر ءاج نيملسملا نم ًالجر نإ :١ لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع -هللا امهمحر- ملسمو

 :لاقف «ههجو ءاقلت ىحنتف هنع ضرعأف تينز ىنإ هللا لوسر اي :لاقف هادانف دجسملا يف وهو ةَ هللا

 ‹ تاداهش عبرآ هسفن ىلع دهش املف تارم عبر كلذ ىنث یتح « هنع ضرعآأف تینز ينإ هللا لوسر اب

 ` ]۲٥٦/۱[. لماکلا يف يدع نبا (۱)
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 ال اهنود رهظ ولف سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ هنم رارقإلا مت نأ ىلإ ةماقإلا رخ مالسلا هيلع هنإف

 انزلا رمأل اماظعإ رارقإلا اذكف . ددعلا ةدايزب تصتخا هيف ةداهشلا نألو . بوجولا توبثل اهرخآ

 رتسلا ىنعمل ًاقيقحتو

 هللا لوسر لاقف « معن :لاق ؟تنصحأ لهف : لاق ءال :لاق «؟ نونج كبأ :لاقف ةَ هللا لوسر هاعد

 . « هاتمج رف ةرحلاب هاتك ردأف « بره ةراجحلا هتقلذأ املف ىلصملاب هاتمجرف < هومجراف هب اوبهذا ي

 نبا نع اًضيأ هاورو ةرمس نب رباج نع ملسم اًضيأ - هنع هللا يضر- زعام ثيدح یورو

 . تارم عبرأب رارقإلا لكلا يف اًضيأ - هنع هللا يضر- ةديرب نعو- هنع هللا يضر- سابع

 نم يأ :ش ( هنم رارقإلا مت نأ ىلإ ) :م دحلا ةماقإ يأ :ش ( ةماقإلا رخأ مالسلا هيلع هنإف (:م

 هرارقإ رهظ ولف يأ :ش ( اهنود رهظ ولف سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ ) :م - هنع هللا يضر زعام
 توبثل ) :م دحلا ةماقإ رخأ ال يأ :ش (اهرخأ ال ):م تارم عبرأ يأ « عبرألا نود دحلل اًبجوم
 دنع دحلا ةماقإنأل « رخؤي مل ناك ةدحاو ةرم رارقإلا ناك ول : ىنعملا لصاح :ش ( بوجولا
 . ةي هللا لوسرب نظي ال بجاولا ريخأتو ‹«بجاو ةروصلا [كلت]

 «دحلا بج وي ال ءطولاب فرتعادقف « ةدحاو ةرم هرارقإب دحلا تبثي ملاذإ : لئاق لاق نإف

 .دحاو ءطو ىف ناعمتجي ال دحلاو رهملانأل دعب ام دحلا بجي ال «رهملا بجو اذإو رهملا بج ويو

 رهملا بوجوب قلعتي مل انزلا تابثإل ةجح ربتعا ام لو « تارم عبرأ رارقإلا نأب : بيجأ
 بجوو « ةجحلا تمت نأب فوقوم مكحلا ان إو ٠ بجوي ال ءطوب فرتعا دقف ةدحاو ةرم رارقإلاب
 . رهملا بجو « متي مل نإو « دحلا

 « نوللا ريغم ربغأ ثعشأ ءاج دقف « هلقع ىف يأ همهتا هنأل يب يبنلا ضرعأ اغنإ : ليق نإف

 . لاؤسلاب ةهبشلا لاوزل مث « كلذ دعب « هلبق [. . . .] رارقإلا ىلع رصأ امل هنأ الإ

 ليلدال ‹ لجو زع هللا نم فوخلاو ةبوتلا ليلدب لاحلا ريغت امأ « ؟ نونج كب : لاقف

 اهتئطو كلعل « لاقيامك « دحلابأردي امل اتيقلت .؟ نونج كبأ ةي هللا لوسر لاق امنإو نونجلا

 ‹ قرس هلاخأ ام « تقرسأ قراسلل لاق امكو « هنع دحلا طقسيف ةهبشب ءطولا ىلإ انزلا نع عجرتل

 قوقحلا رئاسب - هللا همحر - ىعفاشلا رابتعا نع باوج نظف « لوقعم ليلد هيف ةداهشلا نألو

 .هریرقتو

 ملو ظيلغتلا لجأل :ش ( ددعلا ةدايزب تصتخا ) :م انزلا يف يأ :ش ( هيف ةداهشلا نألو ) :م

 ال نيتجحلا ىدحإ نأل « تارم عبرأ طرتشا :ش ( رارقإلا اذكف ) :م كلذب قوقحلا رئاس صتخي

 اًقيقحتو انزلا رمأل اًماظعإ ) :م ىرخألا ةجحلا يف كلذكف ٠ قوقحلا رئاس يف تسيل ةدايزب تصتحخا

 .انركذ امك هنم بودنم رتسلا نأل « رتسلا ىنعم قيقحتو انزلارمأ ميظعت لجأل يآ :ش ( رتسلا ىنعمل
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 ققحتي هدنعف تاقرفملا عمج يف ًارثأ سلجلا داحتال نألو . انيور امل سلاجملا فالتخا نم دب الو

 . يضاقلا سلجم نود هسلجم فالتخا ربتعيف رقم اب مئاق رارقإلاو رارقإلا يف داحتالا ةهبش
 يبآ نع يورملا وه « رقيف ءيجي مث هاري ال ثيح بهذيف رقآ املك يضاقلا هدري نأب فالتخالاف

 ىراوت ىتح ةرم لك يف - هنع هللا يضر- ًازعام درط مالسلا هيلع هنأل -هللا همحر- ةفينح

 نمبو ىنز نيآو وه فيكو وه ام ء انزلا نع هلاس تارم عبرأ هرارقإ مت اذإف : لاق . ةنيدملا ناطيحب

 ةداهشلا يف هانيب ءايشألا هذه نع لاؤسلا ىنعمو « ةجحلا مامتل « دحلا همزل كلذ نيب اذإف « ىنز

 امهمحر - ىليل يب نباو دمحأل اًقالخ رارقإلا يف يأ :ش ( سلاجملا فالتخا نم دب الو ) :م

 تارم عبرأ هنم رارقإلا مع نأ ىلإ ةماقإلا رخأ « ي هنأل هلوق ىلإ راشأ :ش ( انيور ال ):م - هللا

 دنعف) م[... . ]يف امك :ش ( تاقرفملا عمج يف ارثأ سلجلا داحتال نألو' ) :م سلاجم عبرأ يف

 يف لاق ام ىلإ ىرت الأ :ش ( رارقإلا يف داحتالا ةهبش ققحتي ) :م سلجملا داحتا دنع يأ :ش (كلذ

 . ةدحاو ةهج يف اًبترم اهنم ناكف تارم سمخ هرارقإ نم «- هنع هللا يضر- زعام ثيدح

 مئاق رارقإلاو ) :م - هللا مهمحر - نيدهتجملا نمدحأ هيلإ بهذي ملو ‹ كلذ ربتعي ملف

 :ش (يضاقلا سلجم نود ) :م دحلا بوجو يف رقملا سلجم يأ :ش ( هسلجم فالتخا ربتعيف رقملاب

 ل «دحلا بوجو مدع يف رقملا سلجم داحتا ربتعي يأ هسلجم داحتا ريصيف خسنلا ضعب يفو

 . يضاقلا سلجم

):eكنإ لوقي نأب ةرم لك يف يضاقلا هدري نأب سلجم فالتخا يأ :ش ( فالتخالاو  

 . لوألا حيحصلاو ‹ يضاقلا سلجم فالتخا ربتعي « مهضعب لاقف اهتسمل وأ اهتلبق كلعلو نونجم

 : هلوقب فالتخالا - هللا همحر - فنصملا يفو « «يواحطلا حرش» يف اذك

فينح يبأ نع يوما وه « رقيف ءيجب مث هاريال ثيح بهذيف رقأ املك يضاقلا دري نأب ) :م
 - ة

 ( ةنيدملا ناطيحب ) :م رتتسا يأ :ش ( ىراوت ىتح ةرم لك يف ارعام درط ةي يبنلا نأل < - هللا همحر

 يبأ ثيدح نم هحيحص يف نابح نبا هاور ام « هانعمو بيرغ ظفللا اذهب « ثيدحلا اذه :ش

 الآ : لاقف يب يبنلا ىلإ - هنع هللا يضر- كلام نب زعام ءاج : لاق - هنع هللا يضر- ةريره

 لثم لاقف ةيناثلا هاتأ مث ‹ جرخأو درطف هب رمأف « انزلا نم كيردي ام « كلت : هل لاقف ىنرذعت

 لثم :هل لاقف ةعبارلا هاتأ مث جرخأو درطف هب رمأف « كلذ هل لاقف ةثلاثلا هاتأ مث درطف هب رمأف كلذ

 . ثیدحلا .eeu مجري نأ هب رمأف معن لاق تجرخأو تلخدأ [لاق]«كلذ

 هلأس تارم عبرأ هرارقإ مت اذإف ) :م « هرصتخم » يف -هللا همحر -يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يرودقلا ظفل هلك اذه :ش ( دحلا همزل كلذ نيب اذإف « ىنز نمو ىنز نيأو وه فيكو وه ام انزلا نع

 لاؤسلا ىنعمو ) :مدحلا ةماقإل بجوملا ليلدلا مامتل يأ :ش ( ةجحلا مامتل) :م هبقع فنصملا لاقو

 ىلع :ش ( ةداهشلا يف هانيب ) :م اهب ينزملا نم هناكمو هتيفيكو ‹ انزلا نع يأ :ش ( ءايشألا هذه نع
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 ‹ رارقإلا نود ةداهشلا عنمي ‹ دهعلا مداقت نأل  ةداهشلا يف هركذو نامزلا نع هيف لاؤسلا ركذي ملو

 يف وأ دحللا ةمأقإ لبق هرارقإ نع رقملا عجر نإف ‹ هابص يف ىنز هنآ زاوحل زاج هلأس ول : ليقو
 - لیل يأ نبا لوق وهو : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو « هليبس ىلخو هعوجر لبق « هطسو

 . دحلا هيلع ميقي ء- هللا همحر

 يف يآ :ش ( هيف ):م يرودقلا يأ :ش ( لاؤسلا ركذي ملو ):م دحلا اهب بجوي ام قيقحت وهو « انزلا

 ركذ يأ « هركذ هنأ لاحلاو يأ :ش ( هركذو ) :م نامزلا لاؤس نع يأ :ش ( نامزلا نع ) :م رارقإلا

 . نامزلا نع لاؤسلا

 :م نامزلا يآ :ش ( دهعلا مداقت نأل ) :م تينز ىتم لوقي نأب انزلا ىلع :ش ( ةداهشلا يف ) :م

 « دهعحلا مداقت نإو هرارقإ لقيف « هسفن ىلع مهتيال ءرملاو « هقحلأ ةمهتل :ش ( ةداهشلا لوبق عنمن)

 يف اولاق « زاج نامزلا هلأس ول يأ :ش ( زاج هلأس ول ليقو رارقإلا نود ):م هلوق ىنعم وهو

 . اًضيأ رارقإلا يف نامزلا لأسي نأ زوجيو : ىواتفلا

 اذإ انزلاب رقملا يأ :ش ( رقملا عجر نإف ) :م رغصلا ةلاح يف يأ :ش ( هابص يف ىنز هنآ زاوجل ) :م

 :هللا همحر- يعفاشلا لاقو « هليبس ىلخو هعوجر لبق هطسو يف وأ دحلا ةماقإ لبق هرارقإ نع ) :م عجر

 . دحلا

 ‹ ةفوكلا يضاق - هللا همحر - ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ىليل يبأ نبا مساو

 يف عقواذك: -هللا همحر- يكاكلا لاقو نيميلا فالخ راسي - هللا همحر - ىليل يبأ مساو

 باحصأ بتك يف جرخ نكلو « انه - هللا همحر - يعفاشلا فالخ ركذ ينعي انباحصأ خسن

 .دحلا هنع طقسي « عجر مث« انزلاب هسفن ىلع رقأ ول هنآ -هللا همحر- يعفاشلا

 . انلوق لبق « يقابلا كرتي « دحلا ميقأ ام دعب عجر ولاذكو

 لاقو « ناتياور عوجرلا لوق يف كلام مامإلا نعو « انلوق لثم - هللا همحر - دمحأ نعو

 دمحأو كلام لاق هبو انزلا يف ةداهشلا لوبق عني ةداهشلا يف سلجملا فالتخا مث : ًضيأ يكاكلا

 . فذقلا دح نودحي نيقرفتم انزلاب اودهش اذإ « حلاص نب نسحلاو يعازوألاو

 انزلا ناك اذإ « فذقلا دح نودحي ال [. . .]- هنع هللا يضر- نامشعو : يعفاشلا لاق

 عبرألا طرش صنلا نأل اًسلاج مكاحلا ماد ام « هداحتا دحو « سلجللا داحتا طرتشي الف «دحاو

 لثم اوءاج ول- هنع هللا ىضر- رمع لوق انلو تاداهشلا رئاسك سلجلملا داحتاب ديفي الف « اًقلطم

 : مهتدلجل ىدارف لك رضمو ةعيبر

 ةمهت هيف لوقي وه - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ « اندنع لبقي مهدحأ جوزلا ناك ولو
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 صاصقلاك راصو ةداهشلاب بجو اذإ امك . هراكنإو هعوجرب لطبي الف . هرارقإب دحلا بجو هنأل

 ققحتيف « هيف هبذكي دحأ سيلو . رارقإلاك قدصلل لمتحم ربخ عوجرلا نأ انلو . فذقلا دحو
 الو . هبذكي نم دوجول فذقلا دحو . صاصقلا وهو دبعلا قح هيف ام فالخب . رارقإلا يف ةهبشلا

 تسمل كلعل : هل لوقيف عوجرلا رقما نقلي نأ مامإال بحتسيو . عرشلا قح صلاخ وه ام كلذك
 : لصألا يف لاقو  اهتلبق وأ اهتسمل كلعل -هنع هللا يضر- زعامل مالسلا هيلع هلوقل .تلبق وأ

 ةهبشب اهنئطو وأ اهتجوزت كلعل مامإلا هل لوقي نأ يغبنيو

 .دلولا ىلع دلاولا ةداهشك ةمهتلا نع دعبأ ناكف هتأرما انزب ربتعي هنإ لوقن نحنو

 :م دحجلا يأ :ش ( بجو اذإ امك « هراكنإو هعوجرب لطبي الف هرارقإب دحلا بجو هنأل (:م

 صاصقلا يف عجري نم مكحك اذه مكح راص يأ :ش ( فذقلا دحو صاصقلاك راصو ةداهشلاب)

 قدصلا لمتحي ربخ عوجرلا نأ انلو ) :معوجرلا لبقت ال ثيح رارقإإلا نأ تبث اذإ فذقلا دح نع

 صضراعتف :ش (رارقإلا يف ةهبشلا ققحتيف ) :م عوجرلا يف يأ :ش ( هيف هبذكي دحأ سيلو رارقإلاك

 . تاهبشلاب ئردنت دودحلا نأل « دحلا طقسي رارقإلا عم عوجرلا

 :م مصحلا وه :ش ( هبذكي نم دوجول فذقلا دحو صاصقلا وهو دبعلا قح هيف ام فالخب ) :م

 ةقرسلاب رتغا اذإ نكل «هيف عوجرلا حصف هبذكي ادحأ نإف :ش ( عرشلا قح صلاخ وه ام كلذك الو)

 . «يواحطلا حرش» يف اذك ءلالا قح يف حصي الو « عطقلا تح يف «هعوجر حص عجر مث

 يآ :ش ( ب هلوقل تلبق وأ تسمل كلعل هل لوقيو عوجرلا رقملا نقلي نأ مامإلل بحتسيو ) :م
 يف يرودقلا مالك اذه :ش ( اهتسسمف وأ اهتلبق كلعل - هنع هللا يضر- زعامل ) :م ايب يبنلا لوقل

 انثدح «يندعلا رمع نب صفح نع كردتسملا يف مكاحلا ظفللا اذهب ثيدحلا اذه يوري «هرصتخم»

 ىلإ ىتآ- هنع هللا يضر- زعام نأ » - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكاحلا

 ‹ كل رفغتسيل اَب هللا لوسر ىلإ بهذا هل : لاقف ينرمأت امف ةشحاف تبصأ ىنإ : لاقف نيملسملا نم لجر

 وأ اذك اهب تلعفف : لاق ءال : لاق ءاهتسمل : لاق ءال :لاق « اهتلبق كلعل هل :لاقف « هربخأف يك ىبنلا ىتأف

 هللا همحر - يبهذلا هبقعتو . هنع مکاحلا تكسو" « هومجراف هب اوبهذا : لاق « معن : لاق « نکی مل

 كلعل ظفلب يراخبلا دنع ثيدحلاو « هوفعض يندعلا رمع نب صفحو : لاقف « هرصتخم)» ىف

 دنعو « همجرب رمأ كلذ دنعف « معن : لاق ؟ اهتكنفأ :لاق ءال : لاق « ترظن وأ تسل وأ تلبق
 . ترظن وأ تسمل وأ تلبق كلعل «هدنسم» يف - هللا همحر - دمحأ

 وآ اهتجوزت كلعل مامإلا هل لوقي نأ يفبنيو ) :م ؛ طوسبملا * يف يأ :ش (: لصألا يف لاقو ) :م
 ٤ ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا ةرملا يف انزلاب فرتعملا مامإلا دري : (طوسبملا »يف لاق :ش ( ةهبشب اهتتطو

 )١( كردتسملا يف مكاجلا )٤/ ٤٠١( ثيدح ]٠٠۷۷[.

۲٦ 



 . ىنعملا يف لوألا نم بيرق اذهو

 كلعل هل لاق هتبثأو هعنص اذإف ‹ وه فيكو وهام انزلا نع هلأس امل هدنع رقأف ةعبارلا داع نإف

 . ةهبشب اهتئطو وأ اهتجوزت

 هلاق اب بيرق يأ :ش ( ىنعملا يف لوألا نم بيرق ) :م لصألا يف روكذملا يأ :ش ( اذهو ) :م

 طقس معن رقملا لاق ول ىتح « رقملل عوجرلا نيقلتامهنم لك يف نأل ٠ - هللا همحر - يرودقلا

 . دحلا
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 هتماقإو دحلا ةيفيك يف لصف
 ًازعام مجر مالسلا هيلع هنأل ؛ تومي ىتح ةراجحلاب همجر ًانصحسم ينازلا ناكو دحلا بجو اذإو

 ناصحإ دعب ًانزو فورعملا ثيدحلا يف لاقو . نصحأ دقو

 ( هتماقإو دحلا ةيفيك يف لصف) :م

 ةملك فيكو « اذه فيك ءيشلل هب لاقي ام ةيفيكلاو . دحل ا ةيفيك نايب يف لصف اذه يأ :ش

 لصفلا اذه ركذو « دحل ا ةماقإ ةيفيك نايب يفو يأ « هتماقإو هلوق . لاحلا نع لاؤسلل ةعوضوم

 . دوجولا يف دح لا سفن ىلع ةبترم هتيفيكو هتماقإ نأ ام « دحلا بوجو دعب
 ةراجحلاب همجر اتصحم ) :م ينازلا ناك دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( ينازلا ناكو دحلا بجو اذإو ) :م

 . داصلا حتفب نصحم وهف لجرلا نصحأ نم نصحملاو يضاقلا وأ مامإلا يأ :ش ( تومي ىتح

 مهمالك يف سيلو « ةجوزتم يأ ةنصحم ةأرماو ‹ لعفم وهف « لعفأ ىلع ءاج ام دحأاذهو

 هلقع بهذ يآ « ةيحلا عذل نم بهسأ لاقيو « اذه اهدحأ « فرحأ ةثالث الإ لعفم وهف « لعفأ

 فقو اذإ حقلي وهف لجرلا حقلأ لاقيو « اًبهس شاعو ناطع تامف : مجارملا لاق . بهس وهو

 . هلاح

 ىلع :ش ( نصحأ دقو- هنع هللا يضر- ارعام مجر ) :م الب يبنلا نأل يأ :ش ( ةي هنأل ) : :م

 يبأ نع ملسمو يراخبلا ةياور نم ثيدحلا ىضم دقو اتصحم ناك هنأ لاح لاو يأ « لوهجلا ةغيص

 هب اوبهذا : ة4 لاقف « معن : لاق تنصحأ هل : لاق مالسلا هيلع هنأ - هنع هللا يضر- ةريره

 . هومجراف

 يضر -نامثع ثيدح نم يورم اذه :ش ( ناصحإ دعب اتزو فورعملا ثيدحلا يفو : لاق ) :م

 دعسأ نع ديعس نب ىيحي نع ديز نب دامح نع ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأو- هنع هللا

 : لاقف « رادلا موي مهيلع فرش هنآ » -هنع هللا يضر- نامثع نع يراصنألا ةمامأ يبأ نع لهس نبا

 ناصحإ دعب تز ثالث یدحاب الإ ملسم ئرما مد لحي ال : لاق يب هللا لوسر نأ نوملعتأ « هللا مكدشنأ

 .ثيدحلا <  ينولتقت مالعف : لاق « معن مهللا : اولاق « قح ريغب سفن لتقو « مالسإ دعب دادتراو

 دواد وبأ هجرخأ -- اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم يورو ‹« نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 ینز لجر ‹ ثالث یدحإب الإ ملسم ئرما مد لحیال : لک هللا لوسر لاق :  تلاق اهنع «هننس» يف

 ‹ ضرألا نم ىفني وأ بلصي وأ لتقي هنإف هلوسرلو هلل اًبراحم شخ لجرو مجري هنإف ناصحإ دعب

 "۲ اهب لتقی هنإف اًسفن لتق لجرو

 )۸٠۲۸(. مقر ثيدح ]٤/ ۳٠۰[ كردتسملا « ۲٠۳۳[ ] ةجام نبا « ۳۷٠۲[ ] یئاسنلا ]۲۱٣۸[« يذمرتلا (۱)

 [éYor]. دواد وبا (۲)
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 دوهشلا ءىدتبيو ءاضف ضرأ ىلإ هجرخيو : لاق . مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإ اذه ىلعو

 ىلع رساجتي دق دهاشلا نألو -هنع هللا يضر- يلع نع يور اذك « سانلا مث مامإلا مث همجرب

 - هللا همحر - يعفاشلا لاقو .هل ءردلل لايتحا هتيادب يف ناكف عجريف ةرشابملا مظعتسي مث ءادألا

 . دلج اب ارابتعا هتیادب طرتشت ال

 يضر- ةباحصلا عامجإ نصحملا مجر بوجو ىلع يأ :ش ( ةباحصلا عامجإ اذه ىلعو ) :م

 : لاق- هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع بيسملا نب ديعس نع هدانسإب يذمرتلا ىورو

 يف هتبتکل هللا باتک يف دیزآ نأ هترکذ ين الولو تمجرو « رکب وبأ مجرو ي هللا لوسر مجر»

 - رمع ثیيدحو هب نورفکیف « هللا باتک يف هنودجی الف ماوقأ ءيجي نأ تیشخ دق يناف « فحصلا

 . اًضيأ ًاطوملا يف روكذم - هنع هللا يضر

 دحأ اهركني ملو « ةباحصلا ةرضحب - امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبأ مجر ناك دق : تلق

 نع يورام الإ «ةمألا نيب كلذ يف فالخ الو :« عطقألا حرش »يفو . عامجإلا لحم لحف

 مهلوقو ءداحآلا رابخأ نولبقيال مهنأل كلذ اولاق اغإو « مجر الو « دلجلا هلك دحلا نأ جراوخلا

 . ةرتاوتم نوكت نأ تداك هيف ثيداحألاو « عامجإلا قرح هنأل « هيلإ تفتلي ال

 « مامإلا مث « همجرب دوهشلا ئدتبيو « ءاضف ضرأ ىلإ هجرخيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىور . فنصملا يف يلع نع يور اذك هلوق :ش ( - هنع هللا يضر- يلع نع يور اذك « سانلا مث

 - الع نأ ىليل يبأ نبا هللا دبع نع ديز نع سيردإ نب هللا دبع انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا

 اذإو سانلا مجر مثاومجري نأ دوهشلا رمأ انزلا ىلع دوهشلا هدنع دهش اذإ ناك - هنع هللا يضر

 . سانلا مجر مث مجرف وهأدب رارقإب ناک

 مث ) :مابذاك ةداهشلا ءادأ ىلع ئرتجي يأ :ش ( ءادألا ىلع رساجتي دق دهاشلا نألو ) :م

 ةليح مجرلاب دوهشلا ءادتبا يف ناكف يأ :ش ( هل ءردلل لايتحا هتيادب يف ناكف عج ريف ةرشابملا مظعتسي

 . هب انرمأ انأل « دحلا عفدل

 وبأو دمحأو كلام لاق هبو « دهاشلا ةيادب يأ :ش ( هتيادب طرتشب ال : يعفاشلا لاقو ) :م

 ‹ مهتيادب هيف طرتشي ال ثيح :ش ( دلج اب ارابتعا ) :م ةياور يف < - هللا مهمحر - فسوي

 . مامإلا روضح طرتشي ال رارقإلاب انزلا تبث ول اذكو « يمرلاب مهتيادبو مهروضح

 ) )۱يذمرتلا ]۱٤٩۹[.



 هنأل مجرلا كلذك الو « قحتسم ريغ كالهإلاو اكلهم عقي ابرف ‹ دلجلا نسحب ال دحأ لك: انلق

 وأ اوتام اذإ اذكو «عوجرلا ةلالد هنأل ؛ دحلا طقس ءادتبالا نم دوهشلا عنتما نإف : لاق . فالتإ

 طرشلا تاوفل . ةياورلا رهاظ ىف « اوباغ

 :م دلجلا يف يأ :ش ( قحتسم ريغ كالهإلاو اكلهم عقي امبرف دلحجلا نسحي ال دحأ لك : انلق ) :م

 . رجزللو بيدأتلل هنأل دلجلا فالخب لقنلل قحتسم هيف نأل :ش ( فالتإ هنأل مجرلا كلذك الو)

 دحلا طقس ءادتبالا نم دوهشلا عنتما نإف ) :م : - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م مهضمعب عنتما اذإ اذکو :ش ( عوجرلا ةلالد ) :مءادتبالا نع مهعانتما نل يأ :ش (هنأل

 لدب طرشلا نأل :ش (اوباغ وأ ) :م دوهشلا يأ :ش ( اوتام اذإ ) :م مجرلا طقس يأ :ش ( كلذكو)

 . ةبيغلاو توملاب كلذ مدقت دقو مهل

 كلذ ضرتعا ءاوس اودحف اوفذقواودترا وأ ارقسف وأ اونبج وأ اوسرخ وأارمعز اذكو

 مل اذإف ‹ دودحلا باب يف ءاضقلا نم ءاضمإلا نأل « ءاضمإلا لبق « ءاضقلا دعب وأ « ءاضقلا لبق

 . هلوقب ليقو ءاضقلا لصحي مل هنأكف ءاضمإلا لصحي

 - هللا همحر - فسوي يبأ نع يور امع ازارتحا :ش ( طرشلا تاوفل ةياورلا رهاظ يف ) :م

 دوهشلا ناك اذإ ءاذه مهفي الو ‹ دوهشلا توجب مجرلا لطبي ال : لاق هنآ «يواحطلا حرش» يف

 ميقأ «يفاكلا» يف -هللا همحر - ديهشلا مكاحلا لاق دقف نصحم ريغ ناك اذإ امأ . اًتصحم هيلع

 . سانلا قوقح نم دودحلا ىوس ام كلذكو « اهاوس اميف لطبيو « ةبيغلاو توملا يف دحل ا هيلع

 نوعيطتسي ال ىضرم وأ « نيديلا عوطقم مهضعب وأ دوهشلا ناك ولو :« ةريخذلا » يفو

 دحاو باغ ولو «ةماقإلا تعنتما « ةداهشلا دعب تعطق ولو « يضاقلا ىمر اورضحو يمرلا

 . مهلك رضحي ىتح عجري وأ « مهنم

 مهنأل ‹ دوهشلا ىلع دحلا ماقي ال نكلو . مجرلا طقس ‹ دوهشلا عنتمااذإ :«طوسبملا »يفو

 يأ « ةفئاط رمأي نأ مامإلل بحتسيو قحب لتقلا نع عنتي ناسنإلا نأل « ةداهشلا ىلع نوتباث

 . دحلا ةماقإل اورضحي نأ نيملسملا نم ةعامج

 - هللا همحر - دمحأ لاق هبو - هنع هللا يضر- سابع نبا نع ةفئاطلا ددع يف فلتخا دقو

 - يرصبلا نسحلا لاقو « ةئالث : يرهزلا لاقو « ناتنثا - هللا مهمحر - قاحسإو ءاطع لاقو

 سآب ال « حاضيإلا» يفو ةعبرأ - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لاقو « ةرشع : - هللا همحر

 ال هنإف موجرملا نم مرحم مجرلا ناك اذإ الإ « مجرلا نم دوصقملا هنأل « هلتق ديعي نأ ىمر نم لكب

 ناکو هيبأ لتق يف ةي هللا لوسر نذأتسا هنآ- هنع هللا يضر- رماع نب ةلظنح نع يور دقو

۷۰ 



 ال هللا لوسر ىمرو -هنع هللا يضر- يلع نع يور اذك « سانلا مث مامإلا ادتبا أرقم ناك نإو

 هلوقل ؛ هيلع ىلصيو نفكيو لسغيو « انزلاب تفرتعا دق تناكو ةصمحلا لثم ةاصحب ةيدماغلا

 الف ‹ قحب لتق هنألو « مکاتومب نوعنصت امك هب اوعنصا -هنع هللا يضر- زعام يف مالسلا هيلع

 اصاصق لوتقملاك لسغلا طقسي

 . هؤارع كيفكي هعد : لاقو ‹ كلذ نم هعنمف ارفاك

 « سانلا مث مامإلا ادتبا ) :م انزلاب :ش ( أرقم ) :م نصحملا ينازلا ناك نإو يآ :ش ( ناك نِإو ) :م

 ةاصحب ةيدماغلا لب يبنلا ىمرو ) :م بيرق نع هانركذ دقو :ش (- هنع هللا يضر- يلع نع يور اذك

 نم « هننس يف - هللا همحر - دواد وبأ هاور اذهو :ش ( انزلاب تفرتعا دق تناكو ةصمحلا لثم

 © ةودنلا ىلإ اهل رفحف ةأرما مجر ةي يبنلا نأ » هيبأ نع ةركب يبأ ثيدح

 ميلس نب ايركز انثدح ثراولا دبع نب دمصلا دبع نع ثيدح : - هللا همحر - دواد وبأ لاق

 املف هجولا اوقتاو اومرا : لاق « ةصمحلا لثم ةاصحب اهامر مث : دازو . هوحن هدانسإپ نارمع وب

 . ىهتنا « اهيلع ىلصف « اهجرخأ تئفط

 ...Sl ] ةيدماغلا ىه ةأرملا هذهو

 يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوقل هيلع ىلصيو نفكيو ) :م موجرمل | يأ :ش ( لسغيو ) :م

 يف ةبيش يبأ نبا هاور اذه :ش ( مكاتومب نوعنصت امك هب اوعنصا - هنع هللا يضر- زعامل) :م ةي

 : لاق ةديرب هيبأ نع ةديرب نبا نع دثرم [نب] ةمقلع نع ةفينح يبأ نع ةيواعم وبأ انثدح «هفنصم
 لسخلا نم مكاتومب نوعنصت ام هباوعنصا : لاق ؟ هب عنصنام هللا لوسر اياولاق زعام مجرا ل

 . هيلع ةالصلاو طونحلاو نفكلاو

 راهن يف سمخغني هتیأر دقو [. .] زاجحلا لهأ نم مكاتوب نوعنصت ام هب اوعنصا يورو

 بتك نم «رهاوجملا» يف ركذ نكلو « هركذاذك « موجرملا ىلع ىلصي ال : كلام نعو . ةنجلا

 . هيلع يلصو لسغ ةيكلاملا

 هنإف :ش ( اًصاصق لوتقلاك لسغلا طقسي الف « قحب لتق ) :م موج رملا نألو يآ :ش ( هنألو ) :م

 الإ ةعامجلا ىور دقو :ش ( تمجر امدعب ةيدماغلا ىلع ءب يبنلا ىلصو ) :م هيلع ىلصيو لسغي

 هللا يبن اي تلاقف ءانزلا نم ىلبح يهو يب يبنلا تنأ ةنيهج نم ةأرما نأ » نيصح نبا نع يراخبلا

 . ثيدحلا . . .اهيلع ىلص مث تمجرف اهب رمأ مث هيفو ‹« ثيدحلا .... يلع همقأف ادح تبصأ

 ٤٤٤۳[. ]دواد وبأ (۲)
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 ةئام هدحف ارح ناكو ًانصحم نكي مل نإو ‹ تمجر امدعب ةيدماغلا ىلع مالسلا هيلع يبنلا ىلصو

 الإ ٠ (ةيآلا:رونلا) (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاوةينازلا# : ىلاعت هلوقل ؛ ةدلج

 ال طوسب هبرضب مامإلا رمأي : لاق . هب الومعم هريغ قح يف يقبف « نصحملا قح يف خستنا هنأ

 هترمث رسك دحلا ميقي نأ دارأ ال -هنع هللا يضر- ًايلع نأل ؛ اطسوتم ًابرض هل ةرمث

 تبات دقل : اهثيدح يفو « تنفدو ةيدماغلا ىلع ىلص يب يبنلا نأ اضي هيأ ننسلا يف حصو

 . هذخأي ام سكملاو « اهنم راشعلا وه : سكملا بحاصو « هل رفغل سكم بحاص اهبات ول ةبوت

 « ةدلج ةئام هدحف ارح ناكو اًتصحم ) :م رقم ا ينازلا نكي مل نإو يأ :ش ( نكي مل نإو ) :م

 « أدتبم ةينازلا هلوق :ش ( ( ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا لجو زع هلوقل

 امهمكح يأ « ينازلاو ةينازلا «مكيلع ضرف اميف هريدقت فوذحم ربخلاو « هيلع فطع ينازلاو

E O 

 فو یزارتألا ورق اک ءاودلجاف رز ن نالو اهو دلجاف تز يذلا تن يا يآ

 . لمأت

 ةيأب نصحللا قح يف :ش ( هب الومعم هريغ قح يف يقبف نصحملا قح يف خستنا هنأ الإ ) :م

 يف ةماع ةيآلاو « ( ۲ ةيآلا : رونلا) 4 اودلجاف ىنازلاو ةينازلا ىلاعت هلوق نأ هنايب « هريغ ىرخأ

 ةيآلاو ءاهمكح يقبو اهتوالت تخسنف « ىرخأ ةيآ قح يف خستتنا هنآ الإو « هريغو نصحللا

 اهاور - ميكح زيزع هللاو « هللا نم ًالاكن ةتبلا امهومجراف ةخيشلاو خيشلا - هلوق يه ىرخألا

 . ريكن ريغ نم - مهنع هللا يضر- ةباحصلا ةرضحب هتبطخ يف- هنع هللا يضر- رمع

 ء هللا نم ًالاكن ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا : هللا باتك يف ىلتي ام نإ : لاقو

 اهبتكي مل ةمكحل دابعلا بولق نم اهفرص ىلاعت هللا نأ الإ هتیاور يف همتی الو ‹ میکح زیزع هللاو
 . اهتبتكل هللا باتك يف رمع داز سانلا لوقي ناك ول : لاقو ٠ فحصملا يف رمع

 ةرمث :ش ( هل ةرمثال طوسب ) :م نصحلملا ريغ ينازلا برضب يأ :ش ( هبرضب مامإلا رمأي ) :م

 كلذ ناك اذإ هنأل « هفرطو هبنذ ةرمشلاب دارملا ليقو . «حاحصلا» يف هركذ < هفارطأ دقع طوسلا

 . نيتبرض ةبرضلا ريصي

 هل ةياور يفو « نافرط هل طوسب ديلولا دلج - هنع هللا يضر- يلع نأ يور ال « حصأ اذهو

 نيب يأ :ش ( اطسوتم اًبرض ) :م دوهشملا وه لوألاو « نيتبرض ةبرضلا تناكف « ةدلج نيعبرأ نابنذ

 ميقي نأ دارآ ال - هنع هللا يضر- اًيلع نال ) :م يور ال « فنصملا هرسفي نآلاو ٠ فيعضلاو يوقلا

 . بیرغاذه :ش ( هترمٹ رسک دحلا

 تعمس :لاق ‹ يودعلا ةلظنح نع سنوي نب ىسيع انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو
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 يف ديرجتلاب رمأي ناك -هنع هللا يضر- ايلع نأل ؛ رازإلا نود هانعم هبايث هنع عزنيو « راجزنالا
 برضلا يف ةدشلا ىلع هانبم دحلا اذهو  هيلإ ملألا لاصيإ يف غلبأ ديرجتلا نألو « دودحلا

 ‹ نيرجح نيب قدي مث « هترمٹ عطقيف طوسلاب رمؤي ناک لوقي- هنع هللا يضر- كلام نب سنأ

 . هب برضی مث نیلی یتح

 لوسر اي : لاقف « ةي يبنلا ىتأ الجر نأ ريثك يبأ نب ىيحي نع رمعم نع هدنسم يف قازرلا دبع

 طوسب يتأف « اذه قوف طوس < ال: لاقف زجعلا روسكم طوسب ىتأف « اذه نود طوس « ال : لاقف

 . دلجف هب رمأف نيطوسلا نيب

 اذه يف حرب نم ءارلا رسكب [ملؤملا]ريغ حربملاو :ش ( ملؤملا ريغو حربملا نيب طسوتملاو ) :م
 يأ ماللا رسكب ملؤملاو < ىذألا ةدشاهريغو <« ىمحلا ءاحرب نمودتشاو « ىلع طلغ رمألا

 :م ملؤملاوهو :ش ( يناثلا ولخو ) :م حربملا :ش ( كالهلا ىلإ لوألا ءاضفإل ) :م ماليإلا نم عجوملا

 وهو دحلا هيلع بجو لجر ناك اذإ « يجلاولولا ىواتف » يفو :ش ( راجزنالا وهو دوصقملا نع)
 . هلمحتي ام رادقم اًميفخ ادلج دلجي « برض اذإ كالهلا هيلع فيخف دلحلا فيعض

 ينعي :ش ( رازإلا نود هانعم ) :م فنصملا لاقو ‹ يرودقلا ظفل اذه :ش ( هبایٹ هنع عزنیو ) :م

 ناک - هنع هللا يضر -اًيلع نأل ) :م رازإلا نود نصحملا ريغ ينازلا بايث عزني يرودقلا مالك ىنعم

 ‹ ٩ هفنصم ١ يف قازرلا دبع ةياور فالح هنع يور دقو بيرغ اذهو :ش ( دودحلا يف ديرجتلاب رمأي
 يتأ هنآ - هنع هللا يضر - يلع نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع رباج نع يروثلا انربخأ

 . ادعاق هبرضف ينالطسق ءاسک هیلعو دح يف لجرب

 دبع هاور [ام]هفالخبو « بورضملا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ملألا لاصيإ يف غلبأ ديرجتلا نألو ) :م

 فذاقلا نع ةبعش نب ةريغملا تلأس : لاق ىبعشلا نع فرطم نع ةنييع نبا نع «هفنصم» ىف قازرلا

 . اوشحم وأ ًورف نوي نأ الإ « هنع عزنت ال : لاق ؟ هبایث هنع عزنتآ <

 يف لحي ال : لاق دوعسم نبا نع محازم نب كاحضلا نع ربيوج نع يروثلا انربخأ لاقو
 .دفصالو « لغالو ءدمأ الو ديرجتلا ةمألا هذه

 دح نع هب زرتحا :ش ( برضلا يف ةدشلا ىلع هانبم ) :م انزلا دح يأ :ش ( دحل ا اذهو ) :م

 .وشحلاو ‹ ورفلا هنع عزني نكلو هبايث هيلعو برضي فذاقلا نإف «فذقلا

 KE » ثیدح ۰۳۹۹ /۷۱قازرلا دبع فنصم (۱)
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 «دحاو وضع يف عمجلا نأل هئاضعأ ىلع برضلا قرفيو «هاقوتيلف ةروعلا فشك رازإلا عزن يفو

 مالسلا هيلع هلوقل ءهجرفو ههجوو هسأر الإ : لاق ‹ فلتم ال رجاز دحلاو . فلتلا ىلإ يضفي دق

 ريكاذملاو هجولا قتا :دحلا برضب هرمآ يذلل

 وأ صيمق هيلع كرتي لب عزنيال : دمحأو يعفاشلا لاقو « - هللا همحر - كلام لاق هبو

 قرفيو ) :م عزتنيالو هنم زرتحي ينعي :ش (هاقوتيلف ةروعلا فشك رازإلا عزن يفو ) :م ناصيمق

 نيقاسلاو نيدضعلاو نيعارذلاو نيفتكلا ىلع دودحملا ءاضعأ :ش (هئاضعأ ىلع برضلا

 كلذو :ش (فلتلا ىلإ يضفي دق دحاو وضع يف ) :م برضلا عمج يأ :ش ( عمجلا نأل ) :م

 :ش ( لاق ) :م فالتوال ال رجزلل عرش دحلا ينعي :ش ( فلتم ال رجاز دحلاو ) :م هيلع قحتسم ريغ

 هجولا الخ ام ‹ برضلا نم هظح وضع لك ىطعيو : «ىفاكلا» ىف ديهشلا مكاحلا لاقو . هئاضعأ

 سأرلا برضي -هللا همحر - فسوي وبأ لاقو دمحمو ةفينح يبأ لوق يفو « جرفلاو سأرلاو

 يورو «يواحطلا حرش » يف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق لثم لاوقألاو هلوق ناكو . اًضيأ

 . ةدحاو ةبرض سأرلا ىلع برضي : لاق هنأ فسوي ىبأ نع

 همحر - يعفاشلا نع ركذ اذكو « رهظلا ىلع هلك برضي - هللا همحر - ىعفاشلا دنعو

 حرش »يف لاق اذهلو « ةروهشمل ا هبتك يف ركذ ام فالخ اذهو « «ةموظنملا» و« «يفاكلا» يف - هللا

 دودحلا يفو ‹ ريزعتلا ىف رهظلا برضی هنآ - هللا همحر - دمحم نع ةعامس نبا یورو

 هجولا الإ اهلك ءاضعألا اًضيأ ريزعتلا يف برضي : حلاص نب نسحلا لاقو « ءاضعألا برضي

 . ريكاذملاو

 ( ريكاذملاو هجولا قتا « دحلا برضب هرمأ يذلل ةي هلوقل ):م جرفلاو هجولا ءاقتا يف فالح الو

 نبا هاور - هنع هللا يضر - يلع نعاًقوقوم يورو « [. . . .]اعوفرم بیرغ ثيدحلا اذه :ش

 طعأو برضا : لاقف دح يف لجر اًيلع ىتآ : لاق» - هنع هللا يضر - يلع نع دلاخ نب ةمركع تباث

 عمج : ريكاذملاو « « هفنصم » يف ًاضيأ قازرلا دبع هاورو '«ريكاذملاو هجولا قتاو « هقح وضع لك

 ركذلا نيبو « لحفلا وه يذلا روكذملا نيب عمجلا كلذب اوقرف مهنأك « سايقلا فالخ ىلع « ركذلا

 لوسر لاق لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع نيحيحصلا يف هجولا برض نع يهنلاو

 ١١١١۱۷[. 1 ثیدح ( ۴۷۰ /۷ ) فنصملا يف قازرلا دبع هاور (۱)
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 نمؤي الف ‹ اضيأ نساحملا عمجم وهو هجولا اذكو « ساوحلا عمجم سأرلاو لتقم جرفلا نألو

 -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو «ًادح عرشي الف « ىنعم كالهإ كلذو برضلاب اهنم ءيش تاوف

 اوبرضا -هنع هللا يضر- ركب يبأ لوقل طوس برضي امنإو « هيلإ عجر اضيأ سأرلا برضي
 لهأ نم كرشم يف درو كلذ « هلتق حيبأ نميف كلذ لاق هنأ « هليوأت انلق « ًاناطيش هيف نإف سأرلا

 برحلا

 . هجولا يف مشولا نعو نيهجولا يف برضلا نع يي يبنلا

 ( ساوحلا عمجم سأرلاو ) :م كالهلا ىلإ يدؤي لتق عضوم يأ :ش ( لتقم جرفلا نألو ) :م

 وه :ش ( اًضيأ نساحملا عمجم وهو هجولا اذكو ) :م هساوح ةماعو هلقع ةياغ ىلع اهنم فاخیف :ش

 :م نساحملاو ساوحلا نم يأ :ش ( اهنم ءيش تاوف نمؤي الف ) :م سايقلا فالخ ىلع نسح عمج

 ( ادح عرشي الف ) :م كلذك ناك اذإف ةيهنم يهو هلثم برضي هنأل :ش ( ىنعم كالهإ كلذو برضلاب)

 . دحلا ثيح نم كلذ نم ءيش عرشي الف يأ :ش

 سأرلا برض ىلإ يأ :ش ( هيلإ عجر اًضيأ سأرلا برضي - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ) :م

 - يعفاشلا لاق هبو :ش ( اًطوس برضي اغنإو) :م لاقو عجر مث سأرلا برضيال ًالوُأ لوق ناک

 اًطوس هبرض نأل «ةداع سأرلا برضي الو :«حاضيإلا» يفو نيهجولا رهظأ يف - هللا همحر

 . داسفلا هنم ءیجي ؛ هنم یشخی نط وسو

 : فسوي وبأ لاق « ناميلس ىبأ ةياور هالمأ « دودحلا باتك نم «سانجّألا» بحاص یور

 ال انخياشم صن نمو «لماكلا» يف لاقو « سرلا برضيو « ردصلاو نطبلاو جرفلاو هجولا يقتي

 . سأرلاك لتقي هنأل نطبلاو ردصلا برضي

 يبأ نبا هاور اذه :ش ( اًناطيش هيف نإف سأرلا اوبرضا - هنع هللا يضر - ركب يبأ لوقل ) :م

 يتأ - هنع هللا يضر - ركب ابأ نأ مساقلا نع يدوعسملا نع عيكو انثدح : « همنصم » يف ةبيش

 ‹ سرلا يف ناطيشلا نإف سأرلا برضا - هنع هللا يضر - ركب وبأ لاقف « هيبأ نم ىفتنا لجرب

 . فيعض يدوعسملاو

 يأ :ش ( كلذ لاق هنأ ) :م - هنع هللا يضر - ركب يبأ لوق ليوأت يأ :ش ( هلبوأت الق ) :م

 :م فسوي يبأل ةجح سيل ركب يبأ رمأو : يزارتألا لاق :ش ( هلتق حيبأ نميف ) :م سأرلا اوبرضا

 كالهلاو « بجو هسأر برضو سرلا قولحم :ش ( برحلا لهأ نم كرشم يف درو كلذ)

 . ىهتنا ‹ ؟ريغصلا عماجلا» حرش يف « هريغو مالسإلا رخف هنع باجأ اذك « قحتسم

 : هوجو نم رظن هيف : تلق
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 لوقل ؛ دودمن ريغ . ًامئاق اهلك دودحلا يف برضيو ‹ قحتسم هيف كالهإلاو ةرفكلا ةاعد نم ناك

 دحلا ةماقإ ىنبم نألو ءًادوعق ءاسنلاو ًامايق دودحلا يف لاجرلا برضي : -هنع هللا يضر- يلع

 امك ‹ ديو ضرألا ىلع ىقلي نأ دملا : ليق دقف دودمت ريغ هلوق مث هيف غلبأ مايقلاو « ريهشتلا ىلع

 برضلا دعب هدمي نأ ليقو « هسأر قوف براضلا هعفريف طوسلا دمي نأ ليقو « اننامز يف لعفي

 نم « هيف ركذي ملو هيبأ نم ىغتبا لجر يف درو - هنع هللا يضر - ركب يبأ رمأ نأ : لوألا

 . برحلا لهأ نم كرشم

 دحآ نأ رهاظلاو ‹ لتقي ال نامأب مالسإللا راد لخد اذإ برحلا لهأ نم كرشملا نإ : يناثلا

 . لتقي الف نامأب الإ لخدي ال مهنم

 عراشلا نأل « هسأر ىلع برض الب لدقپ لعقلا قحتسا اذإ كرشملا اذه نأ انملس ول : ثلاثلا

 ‹ اًحیحص - هنع هللا يضر - رکب يبأ رم ا نوي نأ ریدقت ىلع هلک اذهو « لتقلا ناسحإب رمأ

 . فيعض وهو

 هللا يضر - ركب يبأ رمأ نأ يأ - هنأ لقنو « هيف مالكلا ليوطت ىلإ جاتحي الف انركذ اذك

 هيف مالكلا رم دقو ‹ مهيلإ سانلا وعدي يأ :ش ( هنع رفکلا ةاعد نم ناک ) :م يبرح يف درو - هنع

 بيذعتلاو :ش ( قحتسم ) :م ةرفكلا ةاعد نم وه يذلا يبرحلا اذه يأ :ش ( هيف كالهإلاو ) :م

 يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م انركذ امل قحتسم ريغ لتقلا لبق سأرلا برضب

 لوقل دودم ريغ ) :م اًمئاق هنوك لاح يأ :ش (امئاق اهلك دودحلا يف برضيو ) :م «ريغصلا عماجلا»

 دبع هجرخأ اذه :ش ( ادوعق ءاسنلاو اًمايق دودحلا يف لاجرلا برضي : لاق - هنع هللا يضر - يلع

 . «هفنصما» ىف قازرلا

 - هنع هللا يضر - يلع نع رازجلا نب ىيحي نع مكحلا نع ةرامع يبأ نب نسحلا ينربخأ

 اذك ‹ تادعاق يأ ادوعقو نيمئاق يأ اًمايق هلوق « دحلا ىف ةدعاق ةأرملاو اًمئاق لجرلا برضي : لاق

 . ةدعاق عمج دعاوق ءاسنلا عمجو « نيدعاق عمج دوعقلا : تلق

 :ش ( هلوق مث ) :م لجرلا ين يآ :ش (هيف غلبأ مايقلاو « ريهشتلا ىلع دحلا ةماقإ ىنبم نألو ) :م

 نأ دملا ليق دقف ) :م هيف اوفلتخاو « دودم ريغ هنوك لاح يأ :ش ( دودمن ريغ ) :م دمحم لوق يأ

 .هلجر ىلع رخآلاو هسأر ىلع لجر دقعني نأ دعب :ش ( اننامز يف لعفي امك ديو ضرألا ىلع ىقلي

 جات لاق :ش ( برضلا دعب هدمي نأ ليقو هسأر قوف براضلا هعفريف طوسلا دمي نأ ليقو ) :م

 هب دري مل ةغلابم ةدايز هنأل هدي ال ندبلا ىلع طوسلا عقوأ ام دعب ينعي - هللا همحر - ةعيرشلا

 ةملظلا يدي نيب لعفي امك نيباقعلا نيب دودحملا دمي ال : مهضعب لاقو « ربخلا هيف يور الو < رثآلا
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 ىلاعت هلوقل ؛ ةدلج نيسمخ هدلج «ءادبع ناك نإو . قحتسملا ىلع ةدايز هنأل « لعفي ال هلك كلذو

 نألو « ءامإلا يف تلزن « (۲هةيآلا:ءاسنلا) (باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف»

 ىندأ نوكيف « شحفأ معنلا رفاوت دنع ةيانجلا نأل  ةبوقعلل اصقنم نوكيف « ةمعنلل صقنم قرلا
 الإ اهبايث نم عزني ال ةأرملا نأ ريغ امهلمشت صوصنلا نأل « ءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلاو ظيلغتلا

 بورضملا ىلإ ملألا لوصو ناعنمي وشحلاو ورفلاو ةروعلا فشك اهديرج يف نأل « وشحلاو ورفلا

 ( قحتسملا ىلع ةدايز هنأل ) :م رارقإلا نم ركذ ام ىلإ ةراشإ كلذ :ش ( لعفيال هلك كلذو ) :م

 الو ‹ طبري الو كسي ال اهلك دودحلا ىفاولاق «دحلا ردق قحتسملاو « اًملظ نوكي هنأل :ش

 : كلام دنعو ءاهوحنو ةناوطسا ىلع هودشي نأ سأب الف « مهزجعي نأ الإ اًمئاق كرتي لب « حطبي

 . دودمم ريغ نکلو اًسلاج برضی

 هلوقل ةدلج نيسمخ ) :م يضاقلا هدلج يأ :ش ( هدلج دبع ) :م ينازلا يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 ( ءامإلا يف ) :م تلزن ٠١( ةيآلا : ءاسنلا )  باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف  ىلاعت

 نيتأ نإف ‹ نجوزت يأ « نصحأ اذإ ءامإلا يأ نهيلعف ةشحافب نيتأ نإف« نصحأ اذإف  اهلبقو :ش

 يأ «دحلا يأ « باذعلا نم رئارحلا يأ (تاتصحلما ىلع ام فصن نهيلعف # نينز يأ ةشحافب

 كلذ فصن « نينصحم انوكي ملاذإ « ةرحلا وأ رحلا ىلع « ةدلج ةئام دحلاو « دحلا فصن نهيلع

 . ةمألا دح كلذ نوكيف « نوسمخ

 نألو) :م دحاو امهيف ناصقنلل رثؤملا نأل ‹ اًضيأ دبعلا دح نوكيف « ةمألا دح كلذ ناك اذإف

 ةرحلل ام فصن مسقلا نم ةمألاو « نينثا الإ جوزتي ال دبعلا نأ ىرت الأ :ش ( ةمعنلل صقنم قرلا

 دنع يأ :ش ( معنلا رفاوت دنع ةيانجلا نأل « ةبوقعلل اًتصقنم نوكيف ) :م ةمعنلل صقنم قرلا نأ ]و

 تاي نم يبنلا ءاسن اي » ىلاعت هلوق هديؤي :ش ( شحفأ ) :م -ةمعن عمج نونلا رسكب - معنلا رثاكت
 يبنلا ءاسن اي $ لاق مث ( ١ ةيآلا : بازحألا ) 4 نيفعض باذعلا اهل فعاضي ةنيبم ةشحافب نكنم

 . ١۲( ةيآلا : بازحألا ) ¢ ءاسنلا نم دحأك نتسل

 لتقلاو ‹ لتق مجرلا نأل « قايسلا ةلالدب « مجرلا ال دلجلا ةمألا يف باذعلاب ديأ مث

 . دلجلا وهو ‹ فصنلا هل يذلا ءيشلا فصن نهيلع اغإو « اًَمئاق فصتني

 اميف ظيلغتلا ىلإ ىعدأ معنلا رفاوت دنع ةيانح لا نوكيف يأ :ش ( ظيلغتلا ىلإ ىعدأ نوكيف ) :م
 ريغ امهلمشت صوصنلا نال ء ءاوس ) :م دحلا يف يأ :ش ( كلذ يف ةأرملاو لجرلاو ) :م هيلع قحتسي

 ره :ش ( وشحلاو ورفلاو ةرومعلا فشك اهديرجت يف نأل « وشحلاو ورفلا الإ اهبايث نم عزني ال ةأرملا نأ

 . امهيف اهنكل :ش ( بورضملا ىلإ ملألا لوصو ناعنمي ) :م هوحنو نطقلاب وشحملا بوثلا

YY 



 اهل رفح نإو : لاق « اهل رتسأ هنألو ء انيور امل ةسلاج برضتو « ناعزنيف امهنودب لصاح رتسلاو

 -هنع هللا يضر- يلع رفحو ءاهتودنث ىلإ ةيدماغلل رفح مالسلا هيلع هنأل « زاج مجرلا يف

 . ةينادمهلا ةحارشل

 :م وشحلاو ورفلا نودب يأ :ش ( امهنودب لصاح ) :م بورضملا رتس يأ :ش (رتسلاو ) :م

 نم :ش ( انيور ال ةسلاج ) :م ةأرم لا يأ :ش ( برضتو ) :م اهندب ىلإ ملألا لصيل :ش (ناعزنيف)

 . ادوعق ءاسنلاو اًمايق دودحلا يف لاجرلا برضي هلوق وهو - هنع هللا يضر - يلع ثيدح

 :م عمجتتو مضنت اهنأل :ش ( اهل رتسأ ) :م ةسلاج يهو برضلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 نل يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « زاج مجرلا يف اهل رفح نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق)

 يف - هللا همحر - دواد وبأ هاور ثيدحلااذه :ش ( اهتودن ىلإ ةيدماغلل رفح ) :م يَ يبنلا

 لاق ‹ نارمع يبآ ميلس نب اركز نع حارجلا نب عيكو انثدح « ةبيش يبأ نب نامشع انثدح «هننس»

 «ةودنثلا ىلإ اهل رفحف ةأرما مجر اي يبنلا نأ هيبأ نع ةركب يبأ نبا نع ثدحي اخيش تعمس

 رمأ مث «اهردص ىلإ اهل رفحف « اهب رمأ مث » هيفو ديرب ةياور نم ملسم يف اهثيدحو ؛لوهجم هيفو

 . ثنؤيو ركذي يدثلاو « اهيدث ىلإ اهل رفح «ةيادهلا» خسن ضعب يف دج ويو '*«اهومجرف سانلا

 لجرلل لاقيو « ةأرملل يدثلا : سراف نبا لاقو « ةآرملاو لجرلل يدثلا : يرهوج ا لاق

 ركذ ةغللا لهأ نم ادحأ ادجأ ملو : لاق « لجرلاب ةودنثلا صيصختب رعشم اذهو « ةودنث

 . ةأرملا يف ةودنثلا لامعتسا

 عقو دق ام لجرلاب ةودنثلا صيصخت ىوعدو « ةأرملل هلامعتسا هيف دواد يبأ ثيدح : تلق

 . هييدث نيب هفيس بابذ عضو ًالجر نأ «حيحصلا » يف

 واولا عضوف ‹ ةزمهلاو مضلابو « واولاو لادلا حتفب ةودنثلا نأ « «برخملا» يف ركذو

 لجرلا ةودنث «لمجملا» يف لاقو « نييدثلا محل وأ « لجرلا يدث ةمومضم نيلاحلا يف لادلاو

 . زمهي مل حتف اذإف هلوأ مض اذإ ‹ روهشم وهو ةأرملا يدثك

 :م هلوق وهو « يدشلا فرط ثيدحلا نم دارملا  نوكي اذه ىلعف « يدشلا برض وه لاقيو
 يف - هللا همحر - دمحأ هجرخأاذه :ش ( ةينادمهلا ةحارشل - هنع هللا يضر - يلع رفحو)

 ‹ ماشلاب بئاغ جوز ةحارشل ناك : لاق ‹يبعشلا نع دلاجم نع ديعس نب ىيحي نع (هدنسم)

 تفرتعاف « تنز هذه نإ: لاقف - هنع هللا يضر - يلع ىلإ اهالوم اهب ءاجف « تلمح اهنآو

 :م هلوقو ‹ ثيدحلا دهاش انأو ةرسلا ىلإ اهل رفحو « ةعمجلا موياهمجرو سيمخلا موي اهدلجف
 - يزارتألا لقناذك « برعلا نم يح ميما نوكسو ءاهلا حتفب نادمه ىلإ ةبسن :ش ( ةينادمهلا)

 .« بدألا ناويد» نع - هللا همحر

 . ٤٤۳(٤[ ]دواد وب (۱)
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 ‹« نسحأ رفحلاو « اهبايثب ةروتسم يهو « كلذب رمأي مل مالسلا هيلع هنأل «هرضي ال رفحلا كرت نإو
 يضر- زعامل رفح ام « مالسلا هيلع هنأل لجرلل رفحي الو «انيور امل ردصلا ىلإ رفحيو « رتسأ هنأل

 ميقي الو ‹ عورشم ريغ كاسمإلاو طبرلاو لاجرلا يف ريهشتلا ىلع ةماقإلا ىنبم نألو -هنع هللا

 هميقي نأ هل -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « مامإلا نذإب الإ « هدبع ىلع دحلا ىلوملا

 هيلإ بسني ميظع بعش - هللا همحر - ةعيبر نب ديز نب كلام نب ةلسوأ نادمه مسا : تلق

 ةمجحملا لاذلابو ميملا حتفو ءاهلا حتفب ناذمه امأو « ناسرفلاو « ءاملعلاو ءارعشلا نم ريثك قلخ

 .[. . . .]لابجلا ندم رهشأ نم ةنيدم

 فنصلملا نم لوهذاذهو :ش ( كلذب رمأي مل مالسلا هيلع هنأل ٠ هرضي ال رفحلا كرت نإو ) :م

 يهو) :م ملسم يف وهو ةيدماغلل رفح « مالسلا ةالصلا هيلع هنأ همالك يف مدقي هنإف ٠ ضقانتو

 ةيدماغلا ثيدح نم يأ :ش ( انيور ال ردصلا ىلإ رفحيو « رتسأ هنأل ٠ نسحأ رفحلاو اهبايثب ةروتسم

 . ةودثلا ىلإ اهل رفح ثيح

 (- هنع هللا يضر - زعامل رفح ام ) :م يب يبنلا نأل يأ :ش ( 4 هنأل لجرلل رفحي الو ) :م

 مجرب يب يبنلا رمأ اغإ : لاق - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم هاور :ش

 ماق هنكلو هلانرفح الو « هانقثوأ ام هللاوف عيقبلا هب انمجرف - هنع هللا يضر - كلام نب زعام

 . اًضيأ ملسم ثيدح يف عفدو ثيدحلا . . .

 ‹« مجرف «هب رمأو « ةرفح هل ترفح ةعبارلا تناك املف « ةبيتقو ةديرب ةياور نم هل رفح هنأل

 ةالصلا هيلع هنأ -هنع هللا يضر - رذ يبأ ثيدح نم اًضيأ - هللا همحر - دمحأ دنسم يفو

 ال ‹ يفانلا ةياور نم ىلوأ تبغ ا ةياورب ذخألا نأ « نيتياورلا نيب قيفوتلاو « هل رمح مالسلاو
 . عوقولا مدع هنم مزلي الو هركذي ام هنأ لاق

 غلبأ رفحلا كرتو :ش ( لاجرلا يف ريهشتلا ىلع ) :م دحلا ةماقإ يأ :ش ( ةماقإلا ىنبم نألو ) :م

 -هللا همحر - يواحطلا لاقو « ةياورلا رهاظ وه اذهو : - هللا همحر - يزارتألا لاق « كلذ يف

 مجرلا يف ينعي :ش ( عورشم ريغ كاسمإلاو طبرلاو ) :م هل اورفحي مل اوءاش نإو هل اورفح اوءاش نإ
 . طبري بعصت اذإ هنآ انركذ دقو « كسي ملو طبري مل - هنع هللا يضر - ًارعام نأل كلذو

 ( هميقي نأ هل - هللا همحر -يعفاشلا لاقو « مامإلا نذإب الإ هدبع ىلع دحلا ىلوم لا ميقي الو ) :م

 كلام نعو « - هللاامهمحر - دمحأو كلام لاق هبو « هكولم ىلع دحلا ميقي نأ ىلوملل يأ :ش

 باحصألو « لاح لكب ىلوتي دبعلا يفو «ةجوزتملا ةمألا يف دحلا ةماقإ ىلوملا ىلوتي نأ زوجي ال

 :ناهجو لوألا يف - هللا مهمحر - يعفاشلا

 ‹ ةماعلا هتيالول ىلوأ مامإلا نأ امهرهظأو « هكلم حالصتسا ضرفل ىلوأ ديسلا :امهدحأ

 تبث ول امأ « هدنع [ هب ]دبعلا رقأ وأ « دبعلا نم هديس نياع اذإ اميف اذهو فالخلا نع جرخيلو
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 « مامإلا هكلمي ال ام ‹ هيف فرصتلا نم كل هنأل ىلوأ لب « مامإلاك « هيلع ةقلطم ةيالو هل نأل

 دودحلا اهنم ركذو ء ةالولا ىلإ عبرأ مالسلا هيلع هلوق انلو «ريزعتلاك راصف

 « ىلوأ لب مامإلاك ) :م هدبع ىلع يأ :ش ( هيلع ةقلطم ةيالو ) :م ىلوملل يأ :ش ( هل نال ) :م

 هدبع رزعي نأ ىلوملل زوجي ثيح :ش ( ريزعتلاك راصف مامإلا هكلمب ال ام ‹ هيف فرصتلا نم كلم هنأل

 . مامإلا نذإ نودب

 اهنم ركذو « ةالولا ىلإ عبرأ ) :م ةي يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 نسحلا نع مصاع نب ةدبع انثدح « هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو « بيرغ اذه :ش ( دودحلا

 . صاصقلاو دودحلاو ةاكزلاو ةالصلا ناطلسلا ىلإ ةعبرأ : لاق

 ةعمحلا : لاق ريرج نب هللا دبع نع ةيطع نب ةلبح نع ةملس نب دامح نع ېدهم نبا انئدح

 . ناطلسلا ىلإ ءىفلاو ةاكزلاو دودحلاو

 ةاكزلا ناطلسلا ىلإ : لاق ىناسارحخلا ءاطع نع دايز نب ةريغم نع بويأ نب رمعانثدح

 نبا نع مهبتك يف انباحصأ ىورامانلو - هللا همحر - يزارتألا : لاقو . دودحلاو ةعمحجملاو

 دودحلا « ةالولا ىلإ عبرأ اعوفرمو اًقوقوم - مهنع هللا يضر - ريبزلا نباو سابع نباو دوعسم
 ءيفلاو تاعامحلاو تاقدصلاو

 ىلإ عبرأ :لاق ةي يبنلا ىلإ ًاعوفرم لاق هنأ ريغ « هوحن - هللا همحر - يكاكلا لاق اذكو

 اوتكس فيك « ءالؤه نم ريصقتلا اذه ىلإ رظناف - هللا همحر - لمكألا لاق اذكو هرخآ ىلإ ةالولا

 ثيداحألاب هبهذمل جتحي يذلا مصخلاو ‹ لصأ ريغ نم فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا ريرحت نع

 . لصأ هل سيل يذلا ثيدحلا اذهب ىضري له ةحيحصلا

 دبع يبأ ىلإ هدانسإب - هللا همحر - يذمرتلا هاور ام هيلإ بهذ اميف مصخلا هب جتحا ام امأو

 اوميقأ سانلا اهيأ اي : لاقف - هنع هللا يضر - يلع بطخ لاق - هللا همحر - يملسلا نمحرلا

 ‹ تومت : لاق وأ « اهلتقأ نأ اهتدلج انأ نإ تيشخف سافنب دهع ثيدح ىه اذإف « اهتيتأف اهدلجأ

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - ةریره يبا نع اًضيأ - هللا همحر - يذمرتلا ېورو

 نم لبحب ولو ءاهعبيلف تداع نإف ‹ ىلاعت هللا باتكب اًتالث اهدلجيلف «مكدحأ ةمأ تنز اذإ »ا

 اوميقأو ‹ روكذملا - هنع هللا يضر - يلع ثيدح نم - هللا همحر - دواد يبأ ةياور يفو «"”رعش

 .[١٠٠٠۲]ةجام نبا ۱٤۸١] ] يذمرتلا (۱)
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 طاقسإب طقسي ال اذهل « داسفلا نع ملاعلا ءالخإ « هنم دوصقملا نأل « ىلاعت هللا قح « دحلا نألو

 دبعلا

 . مكنايأ تكلم ام ىلع دودحل ا

 دح يف ببس ىلوملا نوكي نأب ببسلا ىلع لومحم كلذ نأب : اذه نع يزارتألا باجأو

 بوجولا يضتقي هنأل «عامجإلاب كورتم هرهاظ نأل « كلذ انلق انإو مامإلا ىلإ ةعفارملاب « هدبع

 . رهاظف انبهذم ىلع امأ « عامجإلاب هدبع ىلع دحلا ةماقإ ىلوملا ىلع بجي الو

 ‹ هدبع ىلع دحلا ميقي نأ زوجي هنأل « - هللا همحر - يعفاشلا بهذم يأ هبهذم ىلعاذكو

 . هانلق ام ىلع هانلمح رهاظلا كورتم ثيدحلا ناك املف « هيلع بجي الو

 مهكلم ىلع ةقشملا مهلمحي ال هنأ كيلامملا صيصخت ةدئافو : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . مهيلع دحلا ةماقإ ىلع عانتمالا ىلع

 «هقح يف يبنجأ هنأل « هيفوتسي نأ ىلوملل زوجي الف :ش ( ىلاعت هللا قح « دحلا نألو ) :م

 :ش (داسفلا نع ملاعلا ءالخإ هنم دوصقملا نألو ) :م هريغ قح يف فرصتي نأ يبنجألل زوجي الف

 ةباينلاب ةقحتسم ةيالولا نوكتف :ش ( دبعلا طاقسإب طقسب ال اذهلو ) :م دانتلا موي ىلإ ةموكحلا ققحتتب

 « قحلا هلوقب مالكلا اذه لدتسا دقو هنع اًبئان حلصي الف كلملاب هتيالوف ىلوملا امأ « هبئان ناطلسلاو

 هللا قح هنوک نأ ملسن ال نکل ءانملس نئلو كلذ ملسن ال نحنو ىلاعت هللا قح دحلا نأ متلق الو

 . اًضيأ یلوملل اًقح نوكي نأ زوجي [ال] الو « دبعلل اًقح هنوك يفاني ىلاعت

 - هللا همحر -ةعيرشلا جات هلاق ام لوقن نحنو « هيف رظانلا نهذ لهذي ليوط مالكب ملكت مث

 لاقي لطابلا ةلباقم يف ركذيو توبثلا دوجو هانعمو فاضم ريغ لمعتسم قحلا نأ وهو « اًصخلم

 ىلع ريغلا بناج ةياعر هنم بلطي وأ ريغلا هب قحتسا وهو <« اًفاضم لمعتسيو لطاب اذهو قح اذه

 . هب قیلی هجو

 ‹ هرم لاثتماو « همیظعت وهو هب قیلی هجو یلعو هبناج ةياعر هنم هبلط ام یلاعت هللا قح ناف
 اعفاد « هقح يف اعفان هنوک وهو « هب قیلی هجو ىلع هنم بناج ةياعر هنم بلط ام ناسنإلا قحو

 قحل رمخلا برشو انزلا ةمرح نأل «هقح ىلع تدرو ةيانحلا نأل هللا قح انلق انإو « هنع ررضلل

 . هطاقسإب طقسي الو ريغلا ىضر هيف لمعي ال اذهلو « ىلاعت هللا

 مامإال بحتسياذكو « ريغلا كلذل اقح اهنم نوكي « ريغلا قح ىلع ةيانحلاب بجاولاو
 الإ قح لك ءافيتسا نم نكمتيالو « دبعلا قح يف كلذ هل بحتسي الو « ءردلل هيف رايتخالا

 . هبئان وأ هبحاصل

 بيدأتلا هنم دوصقملا ذإ دبعلا قح هنأل حصي ال ريرقتلا ىلع هسايقو قوقحلا نم هريغ يف امك

۲۸1 



 اذهلو دبعلا قح هنأل ؛ ريزعتلا فالخب « هبئان وأ مامإلا وهو ‹ عرشلا نع بئان وه نم هيفوتسيف
 ًاملسم اغلاب القاع ارح نوكي نأ مجرلا ناصحإو : لاق . هنع عوضوم عرشلا قحو « يبصلا رزعب

 طرش < غولبلاو « لقعلاف . ناصحإلا ةفص ىلع امهو اهب لخدو «ًاحيحص ًاحاكن ةأرما جوزت دق

 ةمعنلا لماكت ةطساوب ةيانحلا لماكتل طرتشي امه ءارو امو « امهنود باطخ ال ذإ ‹ ةبوقعلا ةيلهأل

 اهرثكت دنع ظلغتي ةمعنلا نارفك ذإ

 هللا قح دحلا نوك لجألو يأ اذهلو « ىبصلاك « ىلاعت هللا قوقحل بطاخي ال نم رذعلااذهو

 . دبعلا طاقسإب طقسي ىلاعت هلوق ىلاعت

 يضاقلاك :ش ( هبثان وأ ) :م ةفيلخلا يأ :ش ( مامإلا وهو عرشلا نع بئان وه نم هيفوتسيف ) :م

 ريزعتلا نأ هنايب « ريزعتلاك راصف « يعفاشلا لوق نع باوج :ش ( ريزعتلا فالخب ) :م هوحنو

 ( عرشلا قحو « يبصلا رزعي ) :م دبعلا قح هلوقل حاضيإ :ش ( اذهلو دبعلا قح هنأل ) :م دحلا قرافم

 . ءيجي ام ىلع اذه ريغ هنإف « فذقلا ناصحإ نع ازارتحا هب ديق

 مكسب نم مکنصحتل  ىلاعت هللا لاق <« عملا :ةغللا ىف «ننصحتلا»و «ناصحإلا»و

 دروو ‹ نصحلا يف لوخدلا لصألا : ليقو 4ةنصحم ىرق يف # : لاقو ۸٠( ةيآلا :ءايبنألا)

 يف ةباصإلا ىنعجبو « حيورتلا ىنعجبو ةيرحلا ىنعمبو لقعلا ىنعجبو « ناصحأإلا ىنعمب عرشلا

 . جوزب لجرلا نصحأو « اهجوز اهنصحأو « تفع يأ ةأرملا تنصحأ : لاقيو « حاكنلا

 ةفص ىلع امهو « اهب لخدو اًحيحص اًحاكن ةأرما جوزت دق « اًملسم اًعلاب ًالقاع ارح نوكي نأ ) :م

 - فنصملا حرشو «« هرصتخم )يف يرودقلا ظفل اذه « ناصحإلا ةفص ىلع اذه :ش ( ناصحإلا

 (امهنود باطخ ال ذإ ‹ ةبوقعلا ةيلهأل طرش غولبلاو لقعلاف ) :م هلوقب طورشلاو اذه نايبل - هللا همحر

 ىتح مئانلا نع ةثالث نع ملقلا عفر»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل غولبلاو لقعلا نود يأ :ش

 اسيل امهو « ةبوقع مجرلا نألو «« لقعي ىتح نونجملا نعو « ملتحي ىتح يبصلا نعو ظقيتسي

 . ةبوقعلا لهآ

 ةيانحلا لماكتل طرتشي ) :م طئارشلا نم غولبلاو لقعلا ءارو ام يأ :ش ( امه ءارو امو ) :م

 ءاًضيأ ةانحلا يف ةياهن هببس نوكيف ةبوقعلا يف ةياهن « مجرلا نأل كلذو :ش ( ةمعنلا لماكت ةطساوب

 هذه تدجو اذإ نوكي اإ ةيانجلا ىهانتو « اعرشو اًسح ريسلا توبث دحب تبثي « ادبأ ببسلا نأل

 ‹« شحفأو « ظلغأ معنلا رفاوت دنع « ةيانجلاو معنلا رفاوتياهدوجو دنع ذإ ‹ ينازلا يف طئارشلا

 معنأ ام ةمعنلاو ‹ ةمعنلا رثكت دنع يأ :ش ( اهرثكت دنع ظلغتب ةمعنلا نارفك ذإ ) :م : هلوقب هيلإ راشأ

 عفنلااهب ينعي : «حالطصالا» يفو ¢ (ةرهمحلا» يفاذك < قزر وأ لام نم هدابع ىلع هللا

 . ريغلا كلذ ىلع « قاقحتسالا ةقباس ريغ نم ريغلا ةهج نم لصاولا
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 فالخب هب طانيف «اهعامجتسا دنع انزلاب مجرلا عرش دقو « معنلا لئالج نم ءايشألا هذهو
 ةنكمم ةيرحلا نالو « رذعتم يأرلاب عرشلا بصنو ء امهرابتعاب درو ام عرشلا نأل « ملعلاو فرشلا
 .لالحلاب عبش ةباصإلاو «لالحلا ءطولا نم نكمم «حيحصلا حاكنلاو «حيحصلا حاكنلا نم
 دعب ةيانح لاو ءانزلا نع ةرجزم لكلا نوكيف ةمرحلا داقتعا دكؤيو ةملسملا حاكن نم هنكمي مالسإلاو

 ظلغأ رجاوزلا رفاوت

 حيحص حاكن يف اهب لوخدلاو مالسإلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلا يأ :ش ( ءايشألا هذهو ) :م

 انزلاب مجرلا عرش دقو ) :م اهمئاظع نم يأ :ش ( معنلا لئالج نم ) :م ناصحإلا ةفص ىلع امهو

 مجرلا قلعت يأ :ش ( هب طانيف) :م ءايشألا هذه عامجتسا دنع يأ :ش ( اهعامحتسا دنع

 . الف الإو مجرلا بجي اهعامجتسا دنع انزلا دجو اذإف « ءايشألا هذه عامجتساب

 معنلا لئالج نم ةروكذملا ءايشألا تناك ال لوقي امع باوج :ش ( ملعلاو فرشلا فالخب ) :م

 طئارش نم انوكي نأ يغبنيف « معنلا لجأ نم اًضيأ ملعلاو فرشلاو « ناصحإللا طئارش تناك

 . فرشلاو ملعلا فالخب هلوقب هيلع باجأف « ناصحإلا

 « مولعم دح امهل سيل هنأل ناطبضي ال ءامهنأل انه اه :ش ( امهرابتعاب درو ام عرشلا نأل ) :م

 . هئابآ رثام لجرلا بسحو « بسحلا ولع فرشلاو

 ةفصو ةفص هنأل عرشلا بصن يف يأرلل لخد ال ذإ :ش ( رذعتم يأرلاب عرشلا بصنو ) :م

 يف الخ دح اهل هنأب نمضتيف طئارشلا كلت ىلع راصتقالا ىلع ليلد :ش ( ةيرحلا نألو ) :م

 نم :ش ( ةنكمم ) :م ةيرحلا نأل ينعي « فرشلاو ملعلا نم اهريغ نود « انزلا نع ءانغتسالا

 ءطولا نم ) :م اًضيأ نيكمتلا نم :ش ( نكمن حيحصلا حاكنلاو « حيحصلا حاكنلا نم ) :م نيكمتلا

 نم جوزلل عبش يأ :ش ( لالحلاب عبش ) :م لالحلا حاكنلاب لوخدلا يأ :ش ( ةباصإلاو ء لالحلا
 « لالحلا ءطولا يف هنكمت ‹ حيحصلا حاكنلاب لصحي ينعي ءابلا حتفو « نيشلا رسكب ءانزلا

 لصحي مالسأإلا ينعي :ش ( ةملسملا حاكن نم ) :م اًضيأ نيكمتلا نم :ش ( هنکمي مالسإلاو ) :م

 ةمعنامهنم دحاو لك :ش ( ةمرحلا داقتعا ) :م مالسإلا يأ :ش ( دكؤيو ) :م ةملسملا حاكن نم ةنكم ا

 :م ةمعنلا لماك دعب « ةبوقعلا يف يهانتملا مجرلا بوجو نوكيل « مجرلا ناصحإ يف طرتشي

 . رجزلا ببس يأ : يزارتألا لاق :ش ( انزلا نع ةرجزم لكلا نوكيف)
 . رجزلا ىنعج حصألا : تلق

 وهو دش ينعي :ش ( ظلغأ ) :م ةيانج لا نوكت اهنأ نع :ش ( رجاوزلا رفاوت دعب ةيانحلاو ) :م
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 . ةياور يف -هللا همحر- فسوي وبأ اذكو « مالسإلا طارتشا يف انفلاخي -هللا همحر- يعفاشلاو

 نصحعب سيلف هللاب كرشأ نم « مالسلا هيلع هلوق هديۇي

 لوقي نأ لئاقلو « مهفاف « انه ىلإ ةيرحلا نألو « هلوق اهب دارأو « ةرجاز عمج رجاوزلاو « مجرلا

 ال رجاوزلا نم ًالجآ ةبوقعلاو ءًالجاع داسفلا نم انزلا ىلع بترتي امو « ةرخآلا لاوحأب ملعلا يف

 . ةلاحم

 .املق يسانلا ملسملا نأ باوجلاو ‹ هطئارش نم نوكي نأ بجاولا ناكف «هئاغنو انزلا ةرعم قوحل

 . اًربتعم

 سيل مالسإلا لوقي ثيح :ش ( مالسإلا طارتشا يف انفلاخي - هللا همحر - يعفاشلاو ) :م

 - كلام بهذمو « ةياور يف - هللا امهمحر - فسوي وبأو دمحأ لاق هبو « ناصحإلا يف طرشب

 وبأ فلاخي اذكو يآ :ش ( - هللا همحر - فسوي وب اذکو ):م طرش هنآ انلوقل - هللا همحر

 ةياورلا رهاظ ريغ يهو :ش ( ةياور يف ) :م مالسإلا طارتشا يف اًضيأ - هللا همحر - فسوي

 . مجري الو دلجي اندنع انز اذإ رحلا تيبلا يف يذلا نأ « فالخلا ةرمثو

 يبأو يعفاشلل يأ :ش (امهل ):م ‹ مجري لوقي لاق نمو - هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( اينز دق نییدوهب مجر اي يبتلا نأ يور ام ) :م - هللا همحر - فسوي

 هللا لوسر امهب ماق هيفو «ًالوطمو <« ارصتخم -امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ةتسلا ةمئألا

 . امج رف ةي

 ءادتبا يف ينعي :ش ( ةاروتلا مكحب ) :م نييدوهي اب يبنلا مجري يأ :ش ( كلذ ناك انلق ) :م

 مث) :م كلذ خسنف مالسإلا ررقت امل « ةاروتلا يف انزلا دح نع اب هللا لوسر مهلأس اذهلو مالسإلا

 نم) :م زال يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م خسنلا ديؤي يأ :ش ( هديؤي خسن

 نب زيزعلا دبع انربخأ :هيوهار نب قاحسإ هاور ثيدحلا اذه :ش ( نصحمب سيلف هللاب لرشأ

 قيرط نم ينطقرادلا هاورو . ةرم هفقوو وَ هللا لوسر نع لاقف ةرم هعفر : قاحسإ لاقو

 . قاحسإ

 هللا يضر - رمع نبا نع مهبتك يف انباحصأ يور ام انلو - هللا همحر - يزارتألا لاقو
 انباحصأ یورام انلو : لاق كلذلف « كلذ ريغ ءيش ىلع علطي مل هنأكو  ثيدحلا ركذ مث - هنع

 ]۲۱٦/۸[. هننس يف يقهيبلا (۱)
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 دنع امهيف ناصحإلا ةفص طرشو « لسغلا بجوي هجو ىلع لبقلا يف جاليإلا لوخدلا يف ربتعملاو
 ءًانصحم نوكي ال ةيبصلا وأ ةنونجملا وأ ةكولمملا وأ ةرفاكلا ةحوكنملاب لخد ول ىتح . لوخدلا

 ةمعنلا نأل ء ةغلاب ةلقاع ةملسم ةرح يهو « تافصلا هذه ىدحإب ًافوصوم جوزلا ناك اذإ اذكو

 كلذب

 . كلذ ريغ ايش ركذي ملو

 يأ :ش ( جاليإلا ) :م اهب لخدو اًحيحص اًحاكن هلوق يف ينعي :ش ( لوخدلا يف ربتعملاو ) :م

 يأ « اجولو جلو نم هنأل ء اهلبق ام راسكناو « اهنوكسب ءاي واولا تبلق جالوإلا هلصأو لوخدلا

 ينعي :ش ( لسغلا بجوي هجو ىلع ) :م جوزلا يأ :ش ( لبقلا يف ) :م لخدأ يأ اجاليإ جلوأو لخد

 . نيناتخلا ءاقتلاب

 اغإ عبشلا نإف « لالحلاب عبنت ةلاصألا « هلوق نم مدقت ام يفاني هنأل « رظن هيف هلك الإ : لاق

 هيلع لاق ثيح - هنع هللا يضر - ةعافر ثيدح نم كلذ فرعو « جاليإلا نود « لازنإلا نوكي

 . ىهتنا هتليسع قوذت ىتح ال : مالسلاو ةالصلا

 ‹ ليلحتلا يف لوخدلا طرشلا نإ « باحصأللا لاق امع لهذ هنأل هرظنل هجو الو : تلق

 ءاقتلا وهو لسخغلل اًبجوم نوكي نأ طرشلاو « لامك هنأل « لازنإلا نود « جاليإلا طرشلاو

 يف - هللا همحر - يرصبلا نسحلا ذشو « لازنأإلا نود عامجلا ةذل نع تناك ةليسعلاو « نيناتخلا

 . لازنإإلا ةليسعلا هلوق

 يف تطرش ينعي ةجوزلاو جوزلا يف يأ :ش ( لوخدلا دنع امهيف ناصحإلا ةفص طرشو) :م

 ول ىتح) :م هلوقب هيلإ راشأ ام هتدئافو ‹ ناصحإلا ةفص ىلع امهو اهب لخدو « يرودقلا لوق
 . (اًتصحم نوكي ال ةيبصلا وأ ةنونجملا وأ ةك ولمملا وأ ةرفاكلا ةحوكنملاب لخد

 عامجب اتصحم نوكي - هللا همحر - فسوي وبأ لاق : «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 يف يخركلاو يواحطلا ىورو - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياورلا رهاظ وس اذه ةرفاكلا

 ملسملا نأو « اًضعب مهضعب نصحي ىراصنلا نأ - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياورلا رهاظ

 . ملسملا نصحت ال يهو ةينارصنلا نصحي

 يأ « لوخدلا دنع « امهيف ناصحإإلا طرش ةدئاف نم اًضيأ وه :ش ( جوزلا ناك اذإ اذكو ) :م

 ةيبصلاو رفكلا يهو :ش ( تافصلا هذه ىدحإب اًنوصوم ) :م ناك اذإ اتصحم جوزلا نوكي ال اذكو

 . يبصلاو نونجملاو

 اب يأ :ش ( كلذب ةمعنلا نأل ةغلاب ةلقاع ةملسم ةرح ) :م ةأرملا نأ لاحلاو يآ :ش ( يهو ) :م

 املقو ةنونجملا ةبحص نم رفني عبطلا ذإ لماكتت ال) :م مالسإلاو غولبلاو لقعلاو ةيرحلا نم ركذ
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 ةحوكنملا يفو اهتبغر ةلقل ةيبصلا يف بغري املقو « ةنونجملا ةبحص نم رفني عبطلا ذإ « لماكتت ال

 ةرفاكلا يف انفلاخي فسوي وبأو . نيدلا يف فالتخالا عم فالتئاالو دلولا قر نع ًارذح ةكولمملا

 رجلا الو ةينارصنلا الو ةيدوهيلا ملسملا نصحت ال : مالسلا هيلع هلوقو . هانركذ ام هيلع ةجحلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل « مجرلاو دلجلا نيب نصحملا يف عمجي الو : لاق . دبعلا ةرحلا الو ةمألا

 . يبصلا يف يأ هيف نيجوزلا ةبغر يأ :ش ( اهتبغر ةلقل ةيبصلا يف بغري

 الف :ش ( نيدلا يف فالتخالا عم فالتئا الو « دلولا قر نع ارذح ةكولمملا ةحوكنملا يفو ) :م

 . ضراوعلا هذه فتنت ملام ةمعنلا لماكتت

 نيرفاك اناك اذإ اميف روصتي ةملسم ةأرملاو « ارفاك جوزلا نوكي نأ روصتي فيك : تلق نإف

 ضرع دنع ءابإلاب يضاقلا قرفي ملام ناجوز ادعي امهنإف « جوزلا اهب لخد مث ةأرملا تملسأف
 . مالسإلا

 عنمت ال ةرفاكلا ةأرملا لوقي ثيح :ش ( ةرفاكلا يف انفلاخب - هللا همحر - فسوي وبأو ) :م

 :م هللا همحر فسوي يبأ ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م اًفنآ هيف مالكلا رم دقو « لجرلا ناصحإ

 الو ةمألا رحلا الو ةينارصنلا الو ةيدوهيلا ملسملا نصحت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو هانركذ ام )

 نم ناصحإلا باب يف اذكه ًالسرم روكذم ثيدحلااذه : يزارتألا لاقو :ش ( دبعلا ةرحلا

 نصحي ال : لصألا يف لاق ادمحم نكلو - هللا همحأر - يسخرسلا ةمئألا سمش «طوسبم»

 ‹ يعخنلا ميهاربإو رماع نع كلذ انغلب : لاق مثاهب لخداذإ « ةنصحللا ةأرملا الإ ملسملا لجرلا

 . « هطوسبم » يف ًالسرم - هللا همحر - ىسخرسلا ةمئألا سمش اذه ركذ : لمكألا لاقو

 يناربطلا ةقيرط نمو هفنصم يف ةبيش يبأ نبا ىورو لصأ هل سيل بيرغ ثيدحلا اذه : تلق

 نع مرم يبا نب رکب يبأ ثيدح نم «لماکلا» يف يدع نباو «هننس» یف ینطقرادلاو «همجعم)» یف

 اهجوزتت ال » : يَ يبنلا هل لاقف ةيدوهي جوزتي نأ دارأ هنأ ٠ كلام نب بعك نع ةحلط يبأ نب يلع

 . «  كنصحت ال اهنإق
 لاقو ءابعك كردي مل ةحلط يبأ نب يلعو فيعض مرم يبأ نب ركب وبأو : ينطقرادلا لاق

 . عطقنمو فيعض ثيدح اذه : ناطقلا نبا

 ظفلاذه :ش ( مجرلا و دلجلا نيب نصحلملا يف عمجي الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءالي يبنلا يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ) :م فنصملا لاقو « يرودقلا

 ىتح « دلجلا هيف سيلو « طقف مجرلا زعام ثيدح يف نأل « امهنيب يأ :ش ( عمجي مل ) :م

 .[۱۲۸/۳] ينطقرادلا ننس (۱)
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 عمجی مل
 ملو ازعام مجر مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف « ةنسلاب باتكلا صيصخت ىلع اولدتسا نييلوصألا نأ
 يعازوألاو يرهزلاو يعفاشلاو كلام لوق وهو « هريغو نيصحتلل ةلماش دلجلا ةيآ نأل «هدلجي
 . ةياور يف - هللا همحر - دمحأو روث يبأو يروثلاو يعخنلاو

 ام يعفاشلا باحصأ نم رذنملا نبا راتخاو « مجريو ةئام دلجيو دوادو ةياور يف دمحأ نعو

 دق ينع اوذخ » : اي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - تماصلا نب ةدابع نع ملسم ىور

 . ٤ يجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو « ةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا اليبس نهل هللا لعج

 موي ةحارش دلج هنأ - هنع هللا يضر - يلع نع يبعشلا ةياور نم يقهيبلا مث دمحأ ىورو

 هللا لوسر ةنسب اهتمجرو لجو زع هللا باتكب اهتدلج : لاقو « ةعمجلا موياهمجرو ٠ سيمخلا

 : ىلاعت هلوق بابلا اذه يف تلزن ةيآ لوأ نأل « خوسنم هنأب ةدابع ثيدح نع بيجأ
 مث ٠١( ةيآلا :ءاسنلا)  اليبس نهل هللا لعجي وأ  هلوق ىلإ ¢ مكئاسن نم ةشحافلا نيتي يتاللاو#
 نكي ملو « ثيدحلا . . .ًاليبس نهل هللا لعج دق ينعاوذخ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب خسن

 . رخآ مكح « ةيآلا نيبو ثيدحلا نيب

 رخأتملا مكحلا ةلاحم ال ةدابع ثيدح نع ارخأتم نوكي - هنع هللا يضر - زعام ثيدح مث

 . ةفلاخم نيمكحلا نيب ناك اذإ ةلاحم ال « مدقتملا خسني

 . اذه دري يلع ثيدحو خسنلا ىوعد حصي فيك : تلق نإف

 ‹ -هنع هللا يضر - رمع ةفالخ يف هفالخب كلذ لبق ةباحصلا عامجإ تبث دق : تلق

 يف - هنع هللا يضر - رمع نع كلذو « نوصملا عامجإلا دعب مكحب هدرفت نم ىلوأ مهعامجإف

 لحم لحف «دحأ هفلاخي ملو « ةي هللا لوسر باحصأ ةرضحب دلجي ملو مجر هتفالخ

 اًناصحإ هدنع تبثي مل هنأل « اهدلج - هنع هللا يضر - يلع نوكي نأ لمتحي رخآ باوجو

 اودلجاف ينازلاو ةينازلا  هلوق وهو « ىلاعت هللا باتكب اهتدلج : لاقو اهمجر اهناصحإ تبث امل مث
 :« هباتك » يف يجراخلا لاقو ءناصحإلا تبث ىتح ةنسلاب اهتمجرو ( ١ ةيآلا : رونلا) ....

 رخآ فرعيو « سابع نباو ديعس نب لهسك ةعامج - هنع هللا يضر - زعام ثيدح یورو

 اذه هيلع ركنأو « ةقث وهو مهلد نب لضفلا هيفو : لاقو يناربطلا ىلإ هازعو « دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا هدروأ ()

 . تاقث هلاجر ةيقبو ‹طقف ىيرطلا هذه نم ثيدحلا
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 ةبوقعلا يف وه ذإ ‹ مجرلاب لصحي هريغ رجز نأل مجرلا عم دوصقملا نع ىرعي دلجلا نألو
 «يفنلاو دلجلا نيب ركبلا يف عمجيالو : لاق . هكاله دعب لصحيال هرجزو اهاصقأ

 ء ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا مالسلا هيلع هلوقل ًادح امهنيب عمجي -هللا همحر-يعفاشلاو

 فراعملا ةلقل « انزلا باب مسح هيف نألو

 . ةدم نينامزلا نيبو « رمألا لوأ يف ناك ةدابع ثيدحو « مهمالسإ

 ءدوصقملا لصحي مجرلا لصح اذإ ينعي :ش ( مجرلا عم دوصقملا نع ىرعي دلجلا نألو ) :م

 يأ :ش (هريغ رجز نأل ) :م دلج لا وهو هنود ام ىلإ ةجاح الف « مجرلا وهو « ةيهانتملا ةبوقعلا وهو

 ينازلل رجزلا ناك اذإ ينعي :ش ( هكاله دعب لصحي ال ) :م ينازلا رجزو يأ :ش ( هرجزو ) :م اهقوف

 . امهنیب عمجی الو نوکی ال مجرلاب هکاله دعب هرجزی

 :ش ( يفنلاو دلحجلا نيب ركبلا يف عمجي الو ):م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ثيح نم يأ :ش ( ادح ) :م يفنلاو دلج ا نيب يأ :ش ( امهنيب عمجي يعفاشلاو ) :م فنصملا لاقو

 ( مالسلا ة الصلا هيلع هلوقل ) :م [. . .]ريزعتلا قيرطب زوجي اندنع هب ربأ يفنلا نأ ىلإ هب ريشي دحلا

 نع ملسم هاور ثيدح وه :ش ( ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ) :م يب يبنلا لوقل يأ :ش

 نع دلاخ نب ديز نع يراخبلا یورو . بيرق نع ركذ دقو - هنع هللا يضر - تماصلا نب ةدابع

 . ماع بيرغتو ةئام دلجب نصحي ملو ىنز نميف رمأ هنأ : اب يبنلا

 [. . .] ركبلاب ركبلا ىنعمو « ةآرملاو لجرلا ىلع ناعقيو « بيثلا فالح ءابلا رسكب ركبلاو

 . يعفاشلا لوقياذك « هدح ركبلاب ركبلا ىنز وأ
 -قاحسإو كرابملا نب هللا دبعو حلاص نب نسحلاو يعازوألاو يروثلا لوق وهو : دمحأ لاق

 يعفاشلا نع لاوقأ ةثالث دبعلا يفو « ارح ركبلا ناك نإ ةنس ىفنيو دلجي : اولاق - هللا مهمحر

 . دبعلاو ةأرملا نود لجرلا امهنيب عمجي : كلام لاقو

 لوق يف لام لا تيب ىلعو لوق يف اهيلع هترجأو « مرحم ةأرملا بيرغت لوق يف يعفاشلا نعو

Jال ليقو « اهعم جورخلا ىلع ناطلسلا هربجي ليق [.. . . . . 

 ةبرخلا ةفاسم يف ضقتتني الو « ناهجو مرحي مرحم ريغب اهبيرغت يفف ةنمآ قيرطلا تناك اذإو

 داع اذإو « هلزع ريغتي مل هدلب ىلإ بيرغلا عجر نإف « رفسلا ةهج يف رايخلا هلو « نيتلحر نع

 . هيلإ ىفني يذلا عضوملا يف ءيجي يفن نمو « ةيضاملا ةدملا بجي الو  اًيناث جرخي بيرغلا
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 لك هنوك ىلإ وأ ءافلا فرح ىلإ اعوجر بجىملا لك دلجلا لعج «اودلجاف# : ىلاعت هلوق انلو
 ءاقبلا داوم عطق هيف مث ‹ ةريشعلا نم ءايحتسالا مادعنال انزلا باب حتف بيرغتلا يف نأالو . روكذما

 هللا يضر- يلع لوقل ةحجرم ةهجلا هذهو «انزلا هوجو حبقأ نم وهو ةبسكم اهانز ذختت ابرف

 “هلع

 هذه توفت ةبرغلاو ‹ بلقلا غارف دنع بابحألا عم ةثداحملاو ةبحاصلملاب نوكي اإ انزلا نأل

 . اهنع عنمتو ءايشألا

 نأ هنايب :ش ( ءافلا فرح ىلإ اًعوجر بجوملا لك دلجلا لعج (اودلجاف # ىلاعت هلوق انلو ) :م
 ءازحلاو « ربخلل ءافلا نأل اذهو « ريغال دلجلا ىنازلاو ةينازلا نم ةدحاو لك ءازج لعج ىلاعت هللا
 قلاط تنأف رادلا تلخد نإ هتأرمال لاق اذإ امك « هريغ بوجو يغبنيف « يفانملا يفاكلا نع ةرابع
 . ةدحاو

 ىلإ وأ ) :مًاذِإ يفنلا بجي الف < ءازجلا يه اهنأل « ريغ ال ةدحاو ةقلط عقي طرشلا دجو اذإف

 وهاهيف روكذملا نأل « ةيآلا يف روكذملا لك دلجلا هنوك ىلإ ًاعوجر وأ يأ :ش ( روكذملا لك هنوك
 نأل « هنيبل رخآ ءيش بجي ناك ول هنأل « بجاولا لك نوكي روكذملا لك ناك اذإف « ريغ ال دلجلا

 . لالخإإلا موزلل زوجي ال عضوملااذه لثم يف نايبلا كرتو « نايبلا يف هيلإ جاتحي عضوم عضوملا

 لوق نع باوج اذه :ش ( ةريشعلا نم ءايحتسالا مادعنال انزلا باب حتف بيرغتلا يف نألو ) :م

 هبراقأ نم ءايحتسا هتدلب يف انزلا نم عنمي ناسنإلا نأ هنايب هرخآ ىلإ « انزلا باب هيف نألو « مصخلا

 مدعل انزلا باب هل حتفيو ةشحافلا يف عقيف « ءايحلا عفتري ةبرقلا يفف « هفراعم ضعبو اهب هرئاشعو
 بسكلا نع ةزجاع يهو < ةلاحم ال ةقفنلا ىلإ جاتحي ةأرملا ىلإ يفنلا ناك نإو « هنم يحتسي نم
 نإو انلوق ىلإ راشأو . اهشحفأو انزلا هوجو حبقأ نم كلذو « ةحبق ريخف دعقتف « ابسكم انزلا ذختتف

 وهو :ش ( ءاقبلا داوم عطق) :م يفنلا يف يأ :ش ( هيف مث ) :م هلوقب هرخآ ىلإ . . . ةأرملل يفنلا ناك

 . بورشملاو لوكأملا نم هيلإ جاتحي ال بسكلا

 براقألا نع تدعابت امل اهنأل :ش ( ةبسكم اهانز ) :م ذختت ةأرملا يأ :ش ( ذخت امبرف ) :م

 ةبسكم انزلا ذاختا ىلع شاعملا داوم عاطقنا اهجرخأ نانجلا وأ طابرلا يف تلزنو ناطوألاو

 هلاق ام ىوقأ اذه ينعي :ش (انزلا هوجو حبقأ نم وهو ):م شاعملا نم عقاوملاو [. . .] عاطقنال
 لاق « اهحتفو ميجا رسكب زوجي (- هنع هللا يضر - يلع لوقل ةحجرم ةهجلا هذهو ) :م . مصخلا
 . ليلعتلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهحجر ىنعم : يكاكلا

 ىوقأ ةلعلا نم ةلمجلا هذه نأ حتفلا دجوف ٠ اهمضو ميجلا حتفب لقن ةحجرم : لمكألا لاقو

 ةحجرم : لمكألا لاقو . ليلعتلل ماللاو « - هنع هللا يضر - يلع لوق ةداهشب مصخل ا ةلع نم

 لوق ةداهشل مصخلا ةلع نم ىوقأ ةلعلا نم ةلمجلا هذه نأ حتفلا هجوف « اهرسكو ميجلا حتفب لقن
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 ةئام دلج بيثلاب بيلا : مالسلا هيلع هلوق وهو هرطشك خوسنم ثيدحلاو « ةنتف يفنلاب ىفك

 . هعضوم يف هقيرط فرع دقو « ةراجحلاب مجرلاو

 يضر - يلع لوق لقن ةحص ركني مصخل ا نأ رسكلا هجوو انلق ام ةحصب - هنع هللا يضر - يلع

 . - هنع هللا

 ةلصلل ماللا تناكف « يلع لوق ةحص ديري « للعلا تاهج نم ةلمحلا هذه : فنصملا لاقو

 يفو ٤( ةيآلا : نونمؤملا) ( نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو :  ىلاعت هلوق يف امك « لوعفملا ىلع ةلخاد

 . ليلعتلل تناك لوألا هجولا

 ةهجلا هذهو « اًحجرم حلصيام نأ : لصألا يف لاق ناك يقانفسلا مالك نم اًصخلم لاق مث

 «مكحب سيل يفنلا نأ عم « ةيقاب يه لب « دحلل ةنيابم تسيل ةهجلا هذه نأب : بيجأ

  اًضعب اهضعب اًحضوم ليلعتلا ركذي عضوملا اذه لثم يفف « جيوزتلل حلصيف دحلا يف : بيجأو

 .اذهل ةلعلا ظفل ىلع ةهحلا ظفل - هللا همحر - فنصملا رابخإ ىرأ امو

 هباتك يف - هللا همحر - نسحلا نب دمحمو قازرلا دبع هاور اذه :ش ( ةنتف يفنلاب ىفكو) :م

 يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع - هللا همحر - ةفينح وبأانربخأ لاق «راثآلا»

 : لاق . ةنس نايفنيو ةئام نادلجب : لاق « ركبلاب ينزي ركبلا يف : دوعسم نب هللا دبع لاق : لاق

 نسحلا نب دمحم ىورو « نايفني نأ ةنتفلا لعف نمامهسبح - هنع هللا ىضر - ىلع لاقو

 : لاق يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع - هللا همحر - ةفينح وبأ انربخأ ينابيشلا

 . ةنتف يفنلاب ىفك

 ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا : هلوق ثيدحلاب دارأ :ش ( هرطشك خوسنم ثيدحلاو ) :م

 مجرلاو ةئام دلج بيشلاب بيثلا مالسلا هيلع هلوق وهو ) :م ثيدحلا رطش يأ « هرطشب خوسنم وهو
 مكحم هفصنو خوسنم هفصن نأب دحاولا ثيدحلا يف مكحي هنأ مصخلا نم بجعلاو :ش ( ةراجحل اب

 ةئام دلج ركبلاب ركبلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق خسن قيرط يأ :ش ( هقيرط فرع دقو ) :م

 همحر- يكاكلا لاقو . يزارتألا هلاق ٠ فالخلا قتيرط يف ينعي :ش ( هعضوم يف ) :م « ماع بيرغتو

 حسنلا تابثإ اذه « ليق نإف (خوسنملاو خسانلا »باتكو ريسافتلا نم هعضوم يف : - هللا

 . سايقلاب

 خسانلاو ‹ وهام خسانلا نأ نيبي ملو « خسانب اخوسنم ثيدحلا نوكل نايب هنأب : بيجأ

 ةالصلا هيلع هلوق ال ‹ ٤( ةيآلا : رونلا ) (اودلجاف ينازلاو ةينازلا # ىلاعت هلوق وأ « زعام ثيدح

 لبق نم تلزن ةيآلا هذه تناك ولو [. . .] « ًاليبس نهل هللا لعج دق ينعاوذخ : مالسلاو

 اوذخ لاقي ةحلصم مامإلا ىأر اذإ ينعي دلج لاو « نينثا نيب ركبلا يف عمجي الو هلوق نم ءانثتسا
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 دق هنأل ‹ ةسايسو ريزعت كلذو ‹ ىري ام ردق ىلع هبرغيف ‹ ةحلصم كلذ يف مامإلا ىري نأ الإ
 ضعب نع يورملا يفنلا لمحي هيلعو « مامإلا ىلإ هيف يأرلا نوسكيف « لاوحألا ضعب يف ديفي

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 . بيرغتلا ثيدحل ةخسان ةرخأتم ةيآلا نأ ىلع لدف « نآرقلا ينع

 نينثا نيب ركبلا يف عمجي الو هلوق نم ءانثتسا :ش ( ةحلصم كلذ يف مامإلا ىري نأ الإ ) :م

 :ش ( ةسايسو ريزعت كلذو « ىري ام ردق ىلع هبرغيف ) :م يفنلل ةحلصم مامإلا ىأر اذإ ينعي ءدلجلاو
 صتخي ال اذهو :ش ( مامإلل هيف يأرلا نوكيف « لاوحألا ضعب يف ديفي دق هنأل ):م دح هنأ ىلع ال

 نم ثنخلملا «ةبه» ىفن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىرت الأ « ةيانج لك يف كلذب زوجي لب « انزلاب
 : لوقت ةلئاق عمس نيح ةنيدملا نم «جاجحلا نب رضن » - هنع هللا يضر - رمع ىفنو « ةنيدملا

 جاجح نب رضن ىلإ ليبس نم مآ اهبرشأف رمخ ىلإ ليبس نم له

 جادلا كلاحلا يف هتروص ءيضت ليبقت قارعألا دجام ىتف ىلإ

 : لاقف «نينمؤملا ريمأ اي يبنذ ام : لاقف « ةحلصمل كلذ لعف نكلو « يفنلا بجوي ال كلذو

 . كنع ةرجهلا راد رهظأ ال ثيح بنذلا اغنإو « كل بنذال

 « ةريغملا تحت تناك « فسوي نب جاجحلا مأ مامه تنب ةعيرفلا يه رعشلااذه ةلئاق : تلق

 ىلإ رضن ريس كلذ رمع عمس ام و « اًيعار ًاليمج ناكو « ميلس ينب نم ناك جاجحلا نب رضنو

 : لوقي ةنيدملاب اًضيأ ًالئاق عمس - هنع هللا يضر - رمع ناكو « ةرصبلا

 ًالجرم عيقبلا حار لقعم اذإ لقعم رش نم سانلا برب ذوعأ

 -هنع هللا يضر- رمع لاقف ةنيدملا مدق ءًاليمج ناكو « يعجشألا نانس نب لقعم ينعي

 .العج اذإ ميجلاب هلجر اذإ ميجلاب ةدعج . هرعش لجر لاقف « كتيدابب قحلا

 ضعب نع يورملا يفنلا لمحي ) :م ةسايسلاو ريزعتلا نم ركذ ام ىلع يأ :ش ( هيلعو ) :م

 . مهنع هللا يضر- :ش ( ةباحصلا

 يبأ ثيدح يوردقلا ىورو . انأبنآ الاق مثكأ نب ىيحيو بيرك وبأ انثدح يذمرتلا ىورو

 يضر- رمع نبا نع عفان نع هللا دبع نع سيردإ نب هللا دبع انثدح : لاق مثكأ نب ییحیو بیرک
 راد ‹ برغو برض -هنع هللا يضر- ركب يبأ راد ٠ ”برغو برض ب يبنلا نأ : امهنع هللا

 . بیرغ ثیدح : لاقو « برغو برض -هنع هللا يضر رمع

 ) )۱يذمرتلا ]۱٤۷۷[ .



 ناك نإو ‹ ضرملا ببسب عنتمي الف ‹ قحتسم فالتإلا نأل « مجر مجرلا هدحو ضيرملا ىنز اذإو-

 دربلاو رحلا ةدش دنع عطقلا ماقي ال اذهلو ‹ كالهلا ىلإ يضفي اليك «أربي ىتح دلجي مل دلجلا هدح

 نإو « ةمرتحم سفن وهو دلولا كاله ىلإ يدؤب اليك « اهلمح عضت ىتح دحت مل لماحلا تنز اذإو

 سافنلا نأل . هنم جورخلا هب ديري - عفتري يأ - اهسافن نم ىلاعتت ىتح دلجت مل دلحلا اهدح ناک

 ‹ لصفنا دقو دلولا لجأل ريخاأتلا نأل . مجرلا فالخب . ءربلا نامز ىلإ رخؤيف . ضرم عون

 : لاق ‹ نامثعل ىلوم راسي نبا نع ةريغم نع ريرج انثدح « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 . اهيلإ اهافن ربيخ ىلإ « يدهملا هل لاقي « هل ىلوم اهب لسرأ مث « انز يف ةأرما نامشع دلج

 يف مجرلاب قحتسا يذلا هدح نأ لاحلاو يأ « :ش ( مجر مجرلا هدحو ضيرملا ىنز اذإو ) :م

 ضعب دنعو . ةعبرألا ةمئألا قافتا اذهو :ش ( ضرما ببسب عنتمي الف « قحتسم فالتإلا نأل ) :م لاحلا

 لأسي هنأل ءأربي نأ ىلإ رخؤي رارقإلاب هانز تبث نإ هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا انباحصأ

 . رخؤي ال مجرلا نأ مهنع روهشملا نكلو « عجر ابرو « عوجرلا

 ىجري ضرم يف اذهو :ش ( كالهلا ىلإ يضفي اليك ء اربي ىتح دلجي مل دلجلا هدح ناك نإو ) :م
 ضرملا يف برضيو « رخؤيال هنأ - هللا همحر - ىعفاشلا باحصأ نم ناطقلا نبا نعو . هلاوز

 . دمحأ لاق هبو « هلمتحی ام ثیحب

 لسلاك هلاوز ىجري ال ضرم ناك نإو « ةماعلا لوقك رخؤي هنأ - هللا همحر - دمحأ نعو

 برضي دمحأو يعفاشلاو اندنعف « طايسلا لمتحي ال ةقلخلا فيعض يأ « ةقلخلا جودخمو

 « ةدحاو ةبرض ةعمتجم طوس ةئام برضي وأ ةدحاو ةعفد برضيف « خارمش ةئام هيف لاكشعب

 لاق هبو :ش ( دربلاو ديدشلا رحلا ةدش دنع عطقلا ماقي ال اذهلو ) :م هيفو « «طيحملا» يف هركذو

 . ءاوهلا لادتعا نامز ىلإ رخؤي لب « هللا همحر يعفاشلا

 « رخأ نكي مل نإو هلمتحيام ثيحب « اًقرفتم طوس ةئام ضيرملا برضي : كلام لاقو

 فوخل « دربلاو رحلا ةدش دنع قراسلا دي يأ عطقي ال كالهلا ىلإ ءاضفإلا لجألو يأ (اذهلو)

 . فلتلا

 اليك ) :م اًمجر وأ ادلج اهدح ناک نإو :ش ( اهلمح عضت ىتح دحت مل لماحلا تنز اذإو ) :م

 دلجلا اهدح ناك نإو ) :م اًقلتم ال ارجاز عرش دحلاو :ش ( ةمرتحم سفن وهو « دلولا كاله ىلإ يدؤي

 . عفتري يأ): م هلوقب هرسف كلذكف « - هللا همحر - يرودقلا ظفل : ش (ىلاعتت ) : م هلوقو

 سافنلا نأل) : م « سافنلا نم يأ « هب جورخلا هلوقب ىأ « رذعلا ديري يأ : ش (هنم جور ا هب دیری

 اذهو : ش ( لصفنا دقو دلولا لجأل ريخأتلا نأل « مجرلا فالخب « ءربلا نامز ىلإ رخؤيف « ضرم عون
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 ؛هتيبرتب موقي دحأ نكي مل اذإ ءاهنع اهدلو ىنغنسي نأ ىلإ رخؤي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو
 : تعضو امدعب ةيدماغلل لاق مالسلا هيلع هنأ يور دقو . عايضلا نع دلولا ةنايص ريخأتلا يف نأل

 . برهت اليك ةنيبلاب ًاتباث دحلا ناك نإ دلت نأ ىلإ سبحت ىلبحلا مث . كدلو ينغتسي ىتح يعجرا
 . ملعأ هللاو « سبحلا ديفي الف . دماع هنع عوجرلا نأل . رارقإلا فالخب

 . ةياورلا رهاظ

 موقي دحأ نكي مل اذإ اهنع اهدلو ينغتسي نأ ىلإ) : مجرلا يأ : ش(رخؤي هنأ ةفينح يبأ نعو ) : م

 يضاقلا نكل « اهلوق لبقي ال ىلبح اهنأ تعدا ولو « ةثالثلا لاق هبو « دلولا ةبيرتب يأ : ش (هتيبرتب

 . نيلوح ىلإ اهسبح الخ ىلبح : نلق نإف « ءاسنلا اهيري
 اهيلع بجي الف « ىلبح اهل جوز ال ةأرما تدجو ولو « نهمزلي نقيتلل اهمجر دلت مل نإف

 هيلع هنأ يور دقو « عايضلا نع دلولا ةنايص) :م مجرلا ريخأت يف يأ : ش (ريخأتلا يف نأل) : م دحلا

 (كدلو ينغتسي ىتح يعجرا : تعضو ام دعب ةيدماغلل لاق) : ماب يبنلانأ يأ : ش( مالسلاو ةالصلا

 نع ةديرب نب هللا دبع نع رجاهملا نب ريشب نع ملسم يف « بيرغلا ظفللا اذهب دروآ كلذكو : ش
 دغلا ناك املف « اهدر هنأو ينرهطف تينز ينإ هللا لوسر اب : تلاقف ةيدماغلا تءاج » : لاق « ةديرب هيبأ

 یتح يبهذاف : اهل لاقف ‹ یلبحل ينإ هللاوف « ارعام تددر امک يندرت نأ دیرت كلعل هللا لوسر اي : تلاق

 ماعطلا لكأ دقو هتمطف دق هللا لوسر اي اذه : تلاقف « زبخ ةرسك هدي يف يبصلاب هتنأ تدلو املف « يدلت

 . (اهومجرف سانلا رمأو ء اهردص ىلإ اهل رفحف اهب رمأ مث نيملسملا نم لجر ىلإ يبصلا عفدف

 عوج رلا نأل « رارقإلا فالخب « برهت اليك ةنيبلاب اتباث دحلا ناك نإ دلت نأ ىلإ سبحت ىلبحلا مث) : م
 اهنأ تعدا نإف : «يفاكلا » يف ديهشلا مكاحلا لاقو : ش (ملعأ هللاو سبحلا ديفي الف . لماع هنع

 اهيلع اودهش اذإو « اهمجري مث نيتنس ىلإ اهسبح ىلبح يه نلق نإف « ءاسنلا يضاقلا اهادأ ىلبح
 ىلعدح الو « دحلااهنع ئرد كلذك ىه نلق ءاسنلا اهيلإ رظنف ءاقتر وأ ءارذع اهنآ تعداف انزلاب

 يتلا ءايشألاو ءارذعلاو ءاقترلا يف لبقيو هفذاق ىلعدح الو « نونجملا كلذكو « اًضيأ دوهشم

 . طوحأ ىنعملاو : «يجلاولولا ىواتف» يفو «ةدحاو ةأرما لوق ءاسنلا لوقب اهيف لمعي



 هبجوي ل يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب
 لبقلا يف ةأرملا لجرلا ءطو : ناسللاو عرشلا فرع يف هنإو « انزلا وه دحلل بجوملا ءطولا : لاق

 كلما ةهبشو « كلملا ريغ يف

 ( هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب ) :م

 ال يذلا ءطولا مكح نايبو « دحلا بجوي يذلا ءطولا مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 . دحلا بجوی

 باتك عضو نأًآلوأ ملعا : - هللا همحر - يزارتألا لاق فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ديري : لاق ‹ ظفل ركذي عضوم لك يفف « يرودقلاو «ريغصلا عماجلا» لئاسم نايب ىلع «ةيادهلا»

 ناکو ‹ هعضو ىلع ناکف « امهنم ادحأ هب دری ملو لاق ظفل رکذ انهو « يرودقلا وأ دمحم هب

 بجوملا ءطولا ) :م نأ ملعا لوقي وأ « هسفن ىلإ لعفلا دانسإب فيعضلا دبعلا لاق : لوقي نأ يغبني

 . ىهتنا ‹ سابتلالا عفتري ىتح :ش ( انزلا وه دحلل

 لوقب طق لاق ظفل ركذي مل فنصملا نأل « لمأت ريغ نم رداص هنم بيجع مالك اذه : تلق

 : يرودقلا وأ : دمحم لاق . لعاف ملعي هنأل [. . .] لاق : لوقي لب : يرودقلا لاقو ٠ دمحم

 وه :ش (لاق) :م لعاف نأ ملعي يرودقلا لئاسم نم ةلأسملا تناك نأب هب ةجوتملا ةلأسملا نم

 نإو « - هللا همحر - دمحم وه هلعاف نأ ملعي« ريغصلا عماجلا » لئاسم نم تناك نإف يرودقلا

 ‹لئاسم يف لصحي زييمتلا نأل « سابتلالا هل لصحي الف « فنصملا وه هلعاف نأ ملعي اهنم نكي مل

 ‹ ةيادهلاب قلعتي نأ هل يغبني الو ء[بوصلا] نم وهسلا فرعي ال كلذ يف ةيلهأ هل سيل يذلاو

 . ةيادهلاب يدتهي ال هنأل

 ةثام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا :  ىلاعت هلوقل ( انزلا وه دحلل بجوملا ءطولا)
 . ( ٤ ةيالا :رونلا) « ةدلج

 ( ناسللاو ) :م عرشلا حالطصا يف يأ :ش ( عرشلا فرع يف ) :م انزلا نإو يأ :ش ( هنإو ) :م

 ال برعلا نأل « اذهب ديق :ش ( لبقلا يف ةأرملا لجرلا ءطو ) :م ةغللا وهو ناسللا فرع يفو يأ :ش

 ‹ صاخ مسا هل لعف لك نأل « اًطاول هنومسي لب اًنطو ءطولا نم نيركذلا نيب يرجي ام نومسي

 :ش ( كلملا ةهبشو كلملا ريغ يف ) :م طال هنأ ليق ربدلاب ىتأ نمو ىنز هنإ : لاقي لبقلاب ىتأ نمف

 ةتيملا ءطو نأل « يهتشم امهنم دحاو لك نوكي نأ يغبنيو « قالطإلا ىلع اًمارح نوكي ىتح

 . ةاهتشم اهنوك مدعلانز ىمسي ال ةميهبلاو

 ةكرتشملا ةمألا ءطو نأل « لحلا نع ًابزاع نوكي نأ ىغبنيو « نونجملاو ىبصلا ءطو كلذكو

 نع يرعي هنأل « انز نوكي ال نكلو « نذإلا نودب « ريغلا كلم يف فرصتلا عوقول مارح ناك نإو
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 هيلع هلوق كلذ ديؤي « هتهبشو ‹ كلملا نع يرعتلا دنع قالطإلا ىلع ةمرحلاو « روظحم لعف هنأل

 « هابتشا ةهبش ىمستو « لعفلا يف ةهبش : ناعون ةهبشلا مث . تاهبشلاب دودحلا اوءردا : مالسلا

 ةيمكح ةهبش ىمستو « لحما يف ةهبشو

 . ىطاولا كلم يف فرصتلا ضعب نوكل لحلا ةهبش

 ةأرملا لعف يف قدصي انزلا نأل « سكعنم ريغ اذهو « سكعنيو رظني نأ دحلا نأش : تلق نإف

 . هيلع قداصب سيل فيرعتلاو لعفلا اذه

 . اعوط نيكمتلا رياغتب هيف لخدت ةأرملاو ٠ لصألا ىلإ ةبسنلاب وه امنإ فيرعتلا اذه : تلق

 . مارح لعف انزلا نأل يأ :ش ( روظحم لعف هنأل ) :م

 . تاروصتلا يف هنأل « هلحم ريغ يف عقاو ليلعت اذه : تلق نإف

 ققحت يف ةوهشلا ةهبشل ءافتنا مهرابتعا نايبل وه انإو « فيرعتلا تابثإل ال ليلعتلا : تلق

 بجوم روظحم لعف هنأل « كلما ةهبش ريغ يف نوكي نأ اوربتعا امنإ فنصملا مالك ريرقتو . انزلا

 . ةبوقع بجوي الف « هجو نود هجو نم تباث صقانلا نأل « لامكلا هيف ربتعيو «دحلا

 ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ديؤي « هتهبشو كلما نع يرعتلا دنع قالطإلا ىلع ةمرحلاو ) :م

 ‹ بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه « :ش ( '”تاهبشلاب دودحلا اوءردا ) :م ةي يبنلا لوق يأ :ش
 نبا نع «ةفينح يبأ دنسم» يفو . -هنع هللا يضر- يلع نع يقهيبلل “تايفالخلا» يف هنأ ركذو

 نع روصنم نع ميشه انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا جرخأو . -هنع هللا يضر- سابع
 ىلإ بحأ تاهبشلاب دودحلا لطعأ نأل : -هنع هللا ىضر- رمع لاق : لاق ميهاربإ نع ثراحلا
 . تاهبشلاب اهميقأ نأ نم

 هللا دبعو اًداعم نأ هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ةورف يبأ نب قاحسإ نع مالسلا دبع انثدح

 : لاق يرهزلا نع جرخأو . هأرداف « دحلا كيلع هبتشا اذإ : اولاق « رماع نب ةبقعو دوعسم نبا
 هركذ يذلا ينعي - ثيدحلا اذه : لاق ثيح يكاكلا نم بجعلاو « ةهبش لكب دودحلااوعفدا

 . لوبقلاب ةمألا هتقلت هيلع قفتم فنصلملا

 نأب لاحلا هيلع هبتشي نأ يهو :ش ( هابتشا ةهبش ىمستو « لعفلا يف ةهبش : ناعون ةهبشلا مث ) :م
 وأ ةبقرلا كلم ةهبش لحملا يف يتلا ةهبشلا نوكت نأ يهو :ش ( لحما يف ةهبشو ) :م هل لحت اهنأ نظي
 هل ىطعأ لحملا نأ رابتعاب :ش ( ةيمكح ةهبش ) :م ةهبشلا هذه يأ :ش ( ىمستو ) :م عضبلا كلم

 ةهبشلاو ينانيغرملاو يشاترمتلا ركذو ةقيقح اتباث كلملا نكي مل نإو « دحلا طاقسإ يف كلملا مكح

 يف هتمجرت عجار . فيعض رامتلا راتخم : لاقو يلع نع « رطم يبأ نع رامتلا راتخم نع ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 ]۳۲٠۹۳[. يروجلا نبا ءافعض
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 نظلا نم دب الو «ًاليلد ليلدلا ريغ نظب نأ هانعم نأل ء هيلع هبتشا نم قح يف ققحتت : ىلوألاف
 نظ ىلع فقوتت الو ‹ هتاذ يف ةمرحلل يفانلا ليلدلا مايقب ققحتت : ةيناثلاو « هابتشالا ققحتيل

 دلولا ىعدا اذإ ةيناثلا يف تبثي بسنلاو « ثيدحل ا قالطإل نيعونلاب طقسي دحلاو « هداقتعاو يناجلا

 عجار رمأل دحلا طقسي اغنإو ‹ ىلوألا يف انز ضحغ#ت لعفلا نأل ‹ هاعدا نإو ىلوألا يف تبثي الو

 ةيناثلا يف ضحمتي ملو « هيلع رمألا هابتشا وهو « هيلإ

 . كلملا ةهبش اًضيأ ىمست ةيمكحلا

ا ىلع دحلا ةعنام يهو « اهب لصتا عنال لمع الب ةلعلا مايق نع ةرابع يهو
 . اهلك ريداقتل

 . دقعلا يف ةهبشو « لحملا يف ةهبشو « لعفلا يف ةهبش « ةثالث ةهبشلا : «طيحملا» يفو

 ريغ هب نظي نأ هانعم نأل « هيلع هبتشا نم قح يف ققحتت ) :م ىلوألا ةهبشلا يأ :ش ( ىلوألاف ) :م

 « مادختسا عون ءطولا نأ ىلع ءانب « هل لحت هتأرما ةيراج نأ نظي امك :ش ( ًاليلد ليلدلا

 ىلإ ةبسنلاب اًققحت نوكيف :ش ( هابتشالا ققحتل نظلا نم دب الو ) :م ءطولا اذكف « لحم مادختسالاو

 . ناظلا

 هلوق لثم :ش ( هتاذ يف ةمرحلل يفانلا ليلدلا مايقب ققحنت ) :م ةيناثلا ةهبشلا يأ :ش ( ةبناثلا ) :م

 قالطإل نيعونلاب طقسي دحلاو  هداقتعاو يناجلا نظ ىلع فقوتت الو ) :م كيبأل كلامو تنأ : ا

 يف يأ :ش ( يناثلا يف تبثي بسنلاو ) :م تاهبشلاب دودحلا اوءردا : ب هلوق وهو :ش ( ثيدحلا

 لحملا يف ةهبشب اتز نكي مل امل لعفلا نأل :ش ( دلولا ىعدا اذإ ) :م لحم ا ةهبش وهو « يناثلا روكذما

 . هتابثإ يف طاتحي اغ بسنلا نأل « ةوعدملاب دلولا بسن تبث

إو لعفلا ةهبش يف بسنلا تبثي ال يأ :ش ( هاعدا نإو ىلوألا يف تبثي الو ) :م
 ء دلولا ىعدا ن

 نظلا عدي مل نإو ءهابتشالا ىوعدب دحلا طقس هنأ الإ « اًتز لعفلا عقوف « لحملا يف هل قحال هنأل

 نأل ء امهيلع دح الف رخآلا عدي ملو نظلا امهدحأ ىعدا ولو : «يجلاولولا ىواتف» يفو

 ‹ مومعلا ىلع ىوحي سيل اذه ليق : يكاكلا لاقو « رخآلا ىلإ ىدعتي نيبناجلا دحأ يف ةهبشلا

 تابثإل كلذ يفكيف « دقعلا ةهبش يف ءطولا اذه نأل بسنلا تبثي ثالثلا ةقلطملا ىف : لاق

 ةقلطملاك نوكي نأ يغبني ةعلتخملاو ضوعب ةقلطملا : «جارعملا» يفو . يشاترمتلا هركذ « بسلا

 . اًنالث

 هطلاخي ال يذلا صلاخلا نيللا وهو « ضحملا نم « صلح يأ :ش ( ضحمت لعفلا نأل ) :م

 رمألا هابتشا وهو ) :م ىطاولا ىلإ يأ :ش ( هيلإ عجار رمأل دحلا طقس نإو « ىلوألا يف انز ) :م ءيش

 ءطولا لح ىلع يعرشلا ليلدلا دوجول لحملا يف ةهبشلا يهو :ش ( ةيناثلا يف ضحمتب ملو ء هيلع
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 انئابو « ةدعلا يف يهو ثالث ةقلطملاو « هتجوزو همأو هيبأ ةيراج ‹ عضاوم ةينامث يف لعفلا ةهبشف

 يف ىلوملا ةيراجو ةدعلا يف يهو « اهالوم اهقتعأ دلولا مأو ء ةدعلا يف يهو لام ىلع قالطلاب

 دودحلا باتك ةياور يف نهترملا قح يف ةنوهرملا ةيراحلاو « دبعلا قح
 ا
 مل هجوب تبثي اذإ كلم ا نأ ال « دحلا طوقس يف همدعو نظلا يف همكح كلذكف لحلا تبثي مل نإو

 . هجو لک نم انزلا مسا هعم قبي

 ةهبش يهو <« ليلدلا ةهبش ىلإ عجار لعفلا يف ةهبشو «يفاكلا» ىفو «طيحملا» ىف ليق امو

 ۰ . كلملا ةهبش يمس ليق اذهلو « لحملا يف

 :م الع نإو « هتدج ةيراج اذكو يأ :ش ( هيبأ ةيراج ‹ عضاوم ةينامث يف لعفلا ةهبشف ) :م

 يأ :ش ( اًنالث ةقلطملاو هتجوزو ) :م [. . .]هتدج ةيراجاذكو ‹ همأ ةيراجو يأ :ش (همأو)

 . ةدعلا يف اهنآ لاحلاو يأ :ش ( ةدعلا يف يهو  :م اًنالث ةقلطم ةيراجو

 . يل لحت اهنأ تننظ لاق اذإ دحي ال ىتح « اًنالث ةقلطملا يف هابتشالا هجو ام : ليق نإف

 ةمرحو ىنكسلاو ةقفنلا نم ثالثلا تاقلطملا ضعب ماكحألا ضعب ءاقب ههجو نأب : بيجأ

 كلذ ريصي نأ يغبنيف ؟ ال وأ عقي له « اّنالث هتأرما قلط نميف فالتخا سانلا نيب : ليق نإف

 . دحلا طاقسإ ىف ةهبش

 . هؤاضق ذفني مل يضاقلا هب ىضق ول ىتح « دتعم ريغ فالخ هنأ : بیجأ

 ‹ ةظيلغلا ةمرحلا بجوي ال ةلمج ثالثلا لاسرإ نأ ضفاورلا نم ةيديزلا بهذم نم : تلق

 امیف فالخلاو ‹ ليلد ىلع ينب لوق يف لمعتسم فالتخالا نأ « فالتخالاو فالخلا نيب قرفلاو

 . هيلع ليلدال

 لاحلاو يآ :ش ( ةدعلا يف يهو « لام ىلع قالطلاب ) :م اَنئاب اًقالط ةقلطملاو يأ :ش ( اتئابو ) :م

 دح الف ةدعلا يف اهئطوف لام ىلع نكي مل اذإ هنأل لاملاب نئابلا قالطلاب ليق اغنإو ةدعلا يف اهنأ

 ةقلطملا يف امك « هابتشالا عضوم يف ءطولا ناكف « اهالومل قاب ةدعلا يهو « شارفلا رثأ نأل :ش

 . اتال

 لام يف دبعلا طاسبنا هالوم ةيراج يف دبعلا ةهبشو :ش ( دبعلا قح يف ىلوملا ةيراجو ) :م

 :م ةءوطوملا ةيراحلاو < ءطولاب اهيف طاسبنالا لح نظي نأ زاجف :ش ( ةنوهرملا ةيراجلاو ) :م هالوم

 ال يل لحت اهنآ تدنظ نهترملا لاق اذإ ينعي « عويبلاو :ش ( دودحلا باتك ةياور يف نهترملا قح يف)

 امك هابتشالا ةهبش تبثي هبو « نهترملل اقح ديلا كلم تبثي نهرلا دقع نأل ‹ حصألا وهو « دحي
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 دحلا بجو مارح يلع اهنآ تملع : لاق ولو ‹ يل لحت اهنآ تننظ لاق اذإ دح ال عضاوملا هذه يفف

 ةعيبملا ةيراحلاو « تايانكلاب انئاب اقالط ةقلطملاو « هنبا ةيراج ‹ عضاوم ةنس يف لحملا يف ةهبشلاو

 ريغ نيبو هنيب ةكرتشملاو « ضبقلا لبق جوزلا قح يف ةروهمملاو « ميلستلا لبق عئابلا قح يف
 : لاق نإو . دحلا بجي ال عضاوملا هذه يفف « نهرلا باتك ةياور يف نهترملا قح يف ةنوهرملاو

 ىلع ًاقفتم ناك نإو . دقعلاب تبثت -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةهبشلا مث . مارح يلع اهنأ تملع

 نيقابلا دنعو « هب ملاع وهو هميرحت

 يضر- دمحأ لاق هبو « دحلا طقسي ال لوق يفو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو « علخ يف ةدعلا يف
 عضاوم ةينامث يهو :ش ( عضاوملا هذه يفف ) :م نهترملا ةلزنمب اذه يف نهرلل ةربعلاو « هنع هللا

 . لعفلا يف ةهبشلا دوجول :ش ( يل لحت اهنأ تننظ : لاق اذإ دح ال ) :م ةروكذملا

 يف لحملا يف ةهبشلاو ) :م ةهبشلا ءافتنال :ش ( دحي نأ بجي مارح يلع اهنأ تملع :لاق ولو ) :م

 كلامو تنأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « كلملا ىضتقم مايقل :ش ( هنبا ةيراج « عضاوم ةتس

 بألا مسا نأل « بألا لبق نم الع نإو دجلا اهئطو ولاذكو :« يجلاولولا ىواتف» يفو ٠ « كيبأل

 يف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا فالتخال :ش ( تايانكلاب اًتئاب اًقالط ةقلطملاو ) :م هيلع قلطي

 اًطلستم اهب ناك يتلا نأل :ش ( ميلستلا لبق عئابلا قح يف ةعيبملا ةيراجلاو) :م ةنئاب وأ ةيعجر اهنوك

 . لحملا يف ةهبش تراصف «دعب ةيقاب ءطولا ىلع

 ةيراحل لا يأ :ش ( ةكرتشملاو ) :م ديلا كلت مايقل :ش ( ضبقلا لبق جوزلا قح يف ةروهمملاو ) :م

 باتك ةياور يف نهترملا قح يف ةنوهرملاو ) :م فصنلا يف كلم ا مايقل :ش ( هريغ نيبو هنيب ) :م ةكرتشم ا

 ىعدا ءاوس « نهرلا باتك ةياور يف دحي ال « يل لحت اهنأ تننظ نهترملا لاق اذإ ينعي :ش ( نهرلا
 ۰ ۰ . ةكرتشملا ةيراجلا يف امك « ال وأ لحملا نظ

 اذإ ةنوهرملا يف : «حاضيإلا» يف ركذو « «ةريخذلا»و «عماجل ا حرش» يف اًضيأ ركذ اذكهو

 هنظ ربتعي الو دحي هنأ دودحلا يف ركذو . دحي ال نهرلا باتك يف ركذ دقف يل لحت اهنآ تننظ لاق

 . (دحلا بجي ال ) :م عضاوم ةتس يهو :ش ( عضاوملا هذه يفف ) :م

 لحلملا ةهبش نأ لصاحلاو « هلبق اب ةلصاو نإ ةملك :ش ( مارح يلع اهنأ تملع لاق نإو ) :م
 ليلد نوكي ال نأ يه لعفلا ةهبشو « هنع فلحي لحل ا نأ الإ « ةقيقحلا يف اًمئاق لحلا نوكي نأ وه
 . لحلا ىلع ةلالد ال ءيش يف لالحلا [. . .] هنظي هنكلو « اًمئاق لحل ا

 يهو نيتروكذملا نيتهبشلا ريغ ىرخأ ةهبش هذه :ش ( دقعلاب تبلت ةفينح يبأ دنع ةهبشلا مث ) :م
 ينعي :ش (هيرحت ىلع اًقفتم ناك نإو ) :م هلوق ىنعم يهو « اًقلطم دقعلاب تبثت اهنإف « دقعلا ةهبش

 وأ ةمرحلاب اًڵاع ىطاولا ناك ءاوس « هيف اًملتخم وأ هيلع اًقفتم اًمارح وأ ًالالح دقعلا ناك ءاوس

 ( نيقابلا دنعو ) :م مرحتلاب ملاع هنأ لاحلاو يأ :ش ( هب ملاع وهو ) :م هلوق ینعم وهو « اهب ًالهاج
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 اذإ . ىلاعت هللا ءاش نإ كيتأي ام ىلع مراحملا حاكن يف كلذ رهظيو « هميرحتب ملع اذإ تبثت ال

 لاوزل دح مارح يلع اهنأ تملع : لاقو ةدعلا يف اهئطو مث ًاثالث هتأرما قلط نمو ءاذه انفرع

 كلذ ىلعو « لحلا ءافتناب باتكلا قطن دقو ةيفتنم هعم ةهبشلا نوكتف « هجو لك نم للحملا كلملا

 . فالتخا ال فالخ هنأل « هيف فلاخملا لوق ربتعي الو « عامجإلا

 :ش ( هميرحتب ملع اذإ) :م دقعلاب ةهبشلا تبت ال يأ :ش ( تبثت ال ) :م نيقابلا ءاملعلا دنعو يأ :ش

 دنع كلذو :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ كيتأي ام ىلع مراحللا حاكن يف كلذ رهظيو ) :م دقعلا يرحتب يأ

 . -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع دحي ال اهئطوف اهحاكن « هل لحت ال ةًأرما جوزت نمو : هلوق

 نم امهب قلعتي ام ركذن ةهبشلا يعون نايب نم هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذه انفرع اذإ ) :م

 دح مارح يلع اهنأ تملع : لاقو ‹ ةدمعلا يف اهئطو مث اًنالث هتأرما قلط نمو ):م : لوقنف « لئاسملا

 اًضيأ ءافتنالا ةهبشو ًالصأ كلملا نأل :ش ( ةيفتنم هعم ةهبشلا نوكتف « هجو لك نم للحملا كلملا لاوزل

 . مارح يلع اهنأب تملع لوقي ىطاولا نأل « ةيفتنم

 يف مكاحلا هيلع صن هفذاق ىلعالو « هيلعدح ال يل لحت اهنأ تننظ :لاقاذإامأو

 قطن دقو) :م : هلوق ىنعم وهو « نآرقلا هيلع لدي هجو لك نم لحلا لاوزل : لاق انإو . «يفاكلا»

 4 هريغاًجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف :  هلوق وهو :ش ( لحلملا ءافتناب باتكلا

 الف ‹ عامجإلا دقعنا لحلا ءافتنا ىلعو يأ :ش ( عامجإلا كلذ ىلعو ):م « ( ۲۳١ ةيآلا : ةرقبلا)

 ءةلمج ثالثلا عوقو يف سانلا فلتخا لاقي نآ وهو « لاؤس باوج اذه « هيف فلاخملا لوق ربتعي

 -يلع لوق هنأ نوعديو « ءيش عقي ال مهنم ةيمامإلا دنعو « ةدحاو عقي ضفاورلا نم ةيديزلا دنعف

 . هباوج يف لاقف « لحملا يف ةهبش كلذ ريصي نأ يغبنيف ٠ -هنع هللا يضر

 انركذ دقو :ش ( فالتخالا ال فالخ هنأل ‹ ربتعم ريغ هنأل ‹ هيف فلاخملا لوق ربتعي الو ) :م

 نيب قرفلا حرش يف - هللا همحر - ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا لاقو . بيرق نع هيف مالكلا
 نأ فالخلاو . دحاو دوصقملاو « اًملتخم قيرطلا نوكي نأ فالتخالا نأ« فالتخالاو فالحل ا

 . اًملتخم امهمالک نوکی

 .ةمحرلا راثآ نم فالتخا ال : «ريغصلا عماحلا» حرش يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 بحاص ةدارإاذكو : يزارتألا لاق . روكذملا قرفلا هب دارأو ‹ ةعدبلا راثآ نم فالتحخاللاو

 . اولاق ام ةغللا نيناوق يف تبثي مل هنأل « رظن هيف يلو ؛ةيادهلا»

 . ىهتنا ءاًضعب مهضعب قفاوي مل اذإ اًفالخو هفالخب اوفلاخو اًقالتخا موقلا فلتخا لاقيو

 . هقح مالكلا فصوي مل هنكلو « اولاق ام ىلع اهيلع ةغللا ةلالد مدع ةهج نم رظن هيف : تلق

 باب نم فالتخالاو « رثكأ وأ نيتيآ نيب ةكراشملل هلصأو ةلعافملا باب نم فالخلا : لوقأف

 . اومصتخا وحن لعافتلا ىنعمب ءيجي رسكلاو « داحتالل هلصأو « لاعتفالا
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 بسنلا قح يف مئاق كلملا رثأ نأل ‹ هعضوم يف نظلا نأل « دحب ال يل لحت اهنأ تننظ : لاق ولو

 ةقلطملاو ةعلتخملاو ‹ اهالوم اهقتعأ اذإ دلولا مأو  دحلا طاقسإ يف هنظ ربتعاف ‹ ةقفنلاو سبحلاو

 لاق ولو . ةدعلا يف راثآلا ضعب مايقو ‹ عامجإلاب ةمرحلا توبثل ‹ ثالثلا ةقلطملا ةلزنمب لام ىلع

 اهنأ تملع : لاقو ‹ ةدعلا يف اهئطو مث اهسفن تراتخاف كديب كرمأ وأ ‹ ةيرب وأ ةيلخ تنأ : اهل

 هللا يضر-رمع بهذم نمف « هيف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا فالتخال ؛ دحي مل مارح يلع

 . ةيعجر ةقيلطت اهنأ -هنع

 قح يف مئاق كلملا رثأ نأل هعضوم يف نظلا نأل دحب ال « يل لحت اهنأ تننظ : لاق ولو ) :م

 قالطلا ىلع قباسلا قولعلا رابتعاب تدلو بسنلا [. . . . ] توبث قح يف تباث يأ :ش ( بسلا

 يأ :ش (ةقفنلاو) :م جورخلا نم عنملا يأ :ش ( سبجحلاو ) :م تبثي ال هنإف ٠ ءطولا اذه يف بسنلا ال

 ( دلولا مأو دحلا طاقسإ يف هنظ ربتعاو ) :م هعضوم يف نظلا نوكل ليلد هلك اذهو . ةقفنلا بوجو

 عفرلاب :ش ( ةعلتخملاو) :م اهقتع ئزجي ينعي :ش ( اهالوم اهقنعأ اذإ ) :م ءادتبالا ىلع عفرلاب :ش

 . دلولا مأ ىلع فطع اضيأ

 :ش ( ثالثلا ةقلطملا ةلزنمب ) :م : هلوقو « هلبق ام ىلع اًضيأ فطع :ش ( لام ىلع ةقلطملاو ) :م

 تملع لاقو « ةدعلا يف نهنم ةدحاو لك ىطو اذإ هنأ هانعم حيضوت هيلع فطع امو « ًادتبملا ربخ

 راثآلا ضعب مايقو) :م هجو لك نم لحلا لاوزل :ش ( عامجإلاب ةمرحلا توبثل ) :م دح مارح يلع اهنأ

 لحت اهنأ تننظ لاق نإو «جورخلا نم اهعنمو ةقفنلا بوجو لثم كلملا راثآ ضعب يأ :ش ( ةدعلا يف

 . ةهبش ثروأ اهوحنو ةدعلا نم كلما رثأ مايق نأل « ةهبشلل دحي ال ةروصلا هذه يف يل

 : لاقو ةدعلا يف اهئطو مث اهسفن تراتخاف « كديب كرم وأ ةيرب وأ ةيلخ تنأ اهل : لاق ولو ) :م

 ةباحصلاو ٠ لصفلا اذه مكح يف يأ :ش ( هيف ةباحصلا فالتخال دحي مل مارح يلع اهنأ تملع

 نب دیزو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمع : فالتخالا ىلع بابلا اذه يف مهنع يور نيذلا

 -نامثعو «سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو «رمع نب هللا دبعو هللا دبع نب رباجو تباث

 . -مهنع هللا يضر

 ةقلطم اهنأ رمع بهذم نمف ) :م : هلوقب هيلإ راشأف -هنع هللا يضر- رمع نع يورملا امأ

 نب رمع لاق : لاق ميهاربإ نب دامح نع يروثلا «هفنصم» يف قازرلا دبع هجرخأو :ش ( ةيعجر

 اضيأ هاورو ءيش الف اهجوز تراتخا نإ« دحاو يهف اهسفن راتخا نإ : دوعسم نباو « باطخلا
 اهسفن تراتخا نإو « سأب الف اهجوز تراتخا نإ :دوعسم نباو « رمع لاق : لاق يبعشلا نع

 . ةعجرلا اهيلع هلو « ةدحاو يهف

 دانزلا يبأ نع ةنييع نب نايفس انربخأ ًضيأ قازرلا دبع هجرخأف تباث نب ديز نع يورملا امأو

 اهسفن تقلطف اهدیب هتأرما [ رمآ ]لعج لجر يف لاق هنأ تباث نب دیز نع دمحم نب مساقلا نع

۰ 



 تايانکلا رئاس یف باوجلا اذکو

 . ةدحاو یه : لاق ¢ اال

 ينربخأ جيرج نبا انربخأ « اًضيأ قازرلا دبع هاورف -هنع هللا يضر- رباج نع يورملا امأو

 تراتخاف « هتأرما ريخي لجرلا يف لوقي -هنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ

 نبا نع عفان نع كلام انربخأ « هدنسم» يف يعفاشلا هاورف ىورو . ةدحاو يه : لاق «اهسفن

 . «ًأطوملا» يف كلام هاورو « تاقيلطت ثالث امهنم دحاو لك نإ : ةيربلاو ةيلخلا يف لاق هنأ رمع

 ءاطع نع «هننس »يف ينطقرادلا هاورف -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع يورملا امأو

 هل لحت ال« ثالث : مارحلاو نئابلاو ةتبلأو ةيربلاو ةيلخلا يف لاق يلع نع نسحلا نع بئاسلا نبا

 . هریغ اجوز حکنت یتح

 «ملسم نب نسحل ا نع هيبأ نع يميتلا نبا انربخأ قازرلا دبع هاورف سابع نبا نع يورملا امأو
 .ةدحاو اهنإ : ةيرب تنأ : هتأرمال لوقي لجرلا يف لوقي -امهنع هللا يضر- سابع نبا عمس نمع

 سابع نبا نعو هنع ةبيش يبأ نبا هاورف -هنع هللا يضر- نافع نب نامثع نع يورملاامأو

 مل لوقيف « لجرلا ركني نأ الإ « تضق ام ءاضقلاف اهديب اهرمأ هتأرما لجرلا كلم اذإ رمع نباو

 قازرلا دبع هجرخأو « اهتدع يف تناك ام اهب كلمأ نوكيف كلذ ىلع فلحيو « ةدحاو الإ درأ

 . هوحن اضيأ

 ءيشب اهنابأ نإ : «يفاكلا» يفو ديهشلا مكاحلا لاق :ش ( تايانكلا رئاس يف باوحجلا اذكو ) :م

 . هيلع دح الف مارح يلع اهنأ تملع لوقي وهو اهعماج مث تايانكلا نم

 ةدعلا يف اهئطو مث ةنئاب ةقلط اهقلط نإف : «ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 اهف « هابتشا ةهبشو «مكح ةهبش « ناتهبش ةهبشلا اهيف عدي مل وأ ةهبشلا ىعدا ءاوس « هيلع دح ال
 . نئاوب اهلك تايانكلا : مهضعب لاق « هيف اوفلتخا ةباحصلا نأل « مكح ةهبش انه

 ‹ لحملا يف ةهبش ةباحصلا فالتخا ثروأف « اًتالث مهضعب اهلعجو ةيعجر : مهضعب لاقو

 هيلإ راشأ ام ىلع ىوعدلاب بسنلا تبثي نأ اذه ىلع يغبنيف « لحلا ىقبي ةيعجرلل ةدحاولا يف نأل

 رابتعاب لحلا ءاقبل ءافو عقي مل لعفلا نأل كلذو « عدي ملاذإ تبثي الو : هلوقب ديهشلا ردصلا

 . لحملا يف ةهبشلا

 يف دلولا بسن تبشي الو : «ريغصلا عماجلل هحرش» يف يودزبلا مالسإلا رخف لاق نكلو

 . لاحب انزلاب بسنلا تبثي الو « ةبوقع هنأل ةهبشلاب دحلا طقسي اغنإو «انز هنأل « هلك كلذ

 نأل « يدنع حيحصب كلذ سيلو هابتشالا ةهبش ةهبشلا هذه لعج هنأك : يزارتألا لاقو

 نإو .دحلا هيلع بجي ال هنآ : مكاحلل «يفاكلا» يفو . «ريغصلا عماجملا» يف ةصوصنم ةياورلا

۳۰١ 



 . هدلو دلوو هدلو ةيراج ءىطو نم ىلع دح الو . كلذ عم فالتخالا مايقل ًاثالث ىون اذإ اذكو

 : مالسلا هيلع هلوق وهو ليلد نع تأشن اهنأل ةيمكح ةهبشلا نأل « مارح يلع اهنأ تملع لاق نإو

 ‹ كيبأل كلامو تنأ»

 . مارح يلع اهنأ تملع :لاق

 هلوقب هابتشالالاوزل « دحلا بجول - هللا همحر - مالسإلا رخف لاق امك رمألا ناكولف

 عقي ال لحملا ةهبش يفو . لحما ةهبش ليبق نم هنأ ملع بجي ملاملف « مارح يلع اهنآ تملع

 . ةوعدلاب تبثيف « انز لعفلا

 يف اهئطو مث تايانكلا ظافلأ نم اًنالث ىون اذإ مكحلا اذكو يأ :ش ( اًئالث یون اذإ اذکو ) :م

 فالتخا يأ :ش ( فالتخالا مايقل ) :م مارح يلع اهنأ تملع لاق نإو «دحيال ينعي «ةدعلا

 تناكف « ثالثلا ةينب عفتري ال ةثالثلا فالتحا نأل ‹ ثالثلا ةين عم يأ :ش ( كلذ عم ) :م ةباحصلا

 . دحلا بجي الف « ةمئاق ةهبشلا

 ةهبشلا نأل « مارح يلع اهنآ تملع لاق نإو هدلو دلوو هدلو ةيراج ئطو نم ىلعدح الو ) :م
 ىطو اذإ دجلا امأو . عدي مل وأ ةهبشلا بألا ىعدا ءاوسو :ش ( ليلد نع تأشن اهنأل « ةيمكح

 بألاب بوجحم هنآل ء ايح بألا ناك اذإ اًضيأ بسلا تبشي الو « دحلا بجي ال هدلو دلو ةيراج

 بجي ال ةايحلا ىف بألاو ةدفاح ةيراج ىطو اذإ يودزبلا ركذو « ةدالولا هنم اوغل دحلا طوقسو

 .دحلا

 كلامو تنأ ) م: اب يبنلا لوق وه ليلدلا يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ) :م

 رازبلا هثيدح جرخأ باطخلا نب رمع نعف : ةباحصلا نم : ةعامج نع يور ثيدحلا اذه :ش (كيبأل

 يقهيبلاو «ريغصلا» يف يناربطلا هثيدح جرخأ رباج نعو . هنع بيسملا نب ديعس نع ٠ هدنسم »يف

 . «كيبأل كلامو تنأ » هيفو «هنع هيبأ نع ردكنملا نب دمحم نع ًالوطم« ةوبنلا لئالد » يف

 نسحلا نع «همجحعم »يف يناربطلاو « هدنسم »يف رازبلا هثيدح جرخأ بدنج نب ةرمس نعو

 نع «همجعم) يف يناربطلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو . .هوحن هنع

 . هوحن هنع سيق نب ةمقلع

 هنع قاحسإ يبأ نع هدنسم» يف ىلعي وبأ هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نعو

 خيش الخ حيحصلا لاجر هلاجرو« طسوألا» يف يناربطلا هاورو «راصتخاب ةجام نبا هاور : يمشيهلا لاف )۱(

 ٤/ ٠١١[. ]دئاوزلا عمجم . دحأ هفعضي ملو . هللا قزر نب شوبح يناربطلا

 ‹« ةمجرت هل دجأ ملو دامح يذ نب ديمحلا دبع نب ميهاربإ :هيفو «ةثالثلا يف يناربطلا هاور : يمثيهلا لاق (۲)



 ءىطو اذإو .هانركذ دقو « ةيراجلا ةميق هيلعو هنم بسنلا تبثيو : لاق « دجلا قح يف ةمئاق ةوبألاو

 : لاق نإو « هفذاق ىلع الو « هيلع دح الف یل لحت اهنا تننظ : لاقو « هتجوز وأ همأ وأ هیبآ ةيراج

 يف اطاسبنا ءالؤه نيب نأل الوم ةيراج ءىطو اذإ دبعلا اذكو «دح مارح يلع اهنأ تملع

 ‹ هفذاق دحي الف ‹ ةقيقح انز هنأ الإ « هابتشا ةهبش ناكف ‹ لمتحم عاتمتسالا يف هنظف « عافتنالا

 رهاظلا يف عدي مل لحفلاو « يل لحي هنأ تننظ ةيراجلا تلاق اذإ اذكو

 اهنع ءاطع نع «هحيحص» يف نابح نبا اهثيدح جرخأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو « '”هوحن
 . هوحت

 مدع يف بألا مكح لثم دجلا مكح نأ ىلإ كلذب ريشي :ش ( دجلا قح يف ةمئاق ةوبألاو ) :م

 ( هنم بسنلا تبثيو) :م نآلا هانركذ دقو بسنلا تبثي ال نكلو « اًيح بألا ناك نإو « دحلا بوجو

 هنأل ‹ هيلع دقع الو « بسنلا توبث دنع اهكليي هنأل :ش ( ةيراجلا ةميق هيلعو ) :م بألا نم يأ :ش

 . قيقرلا حاكن باب يف يأ :ش ( هانركذ دقو ) :م ءازجلا نامض هنأل « دقعلا طقس عمجياهكلم ال

 . هفذاق ىلع الو « هيلع دح الف يل لح اهنآ تننظ : لاقو هتجوز وأ همآ وآ هیبآ ةيراج ئطو اذإو ) :م

 دبعلا مكح اذكو يآ :ش ( هالوم ةيراج ئطو اذإ دبعلا اذكو «دح مارح يلع اهنأ تملع لاق نإو

 هب عفتنيو هيوبآ لام لوانتي نبالا نأل :ش ( عافتنالا يف اًطاسبنا ءالؤه نيب نأل ) :م روكذملا ليصفتلاب

 . ةجوزلا لام يف جوزلا اذكو « فرصلاو لكألل

 هابتشالا ىعدا اذإف « ءطولا ههبتشا مهنيب طاسبنالا ىرج املف « هالوم لام يف دبعلا اذكو

 يلع اهنأ تملع : لاق اذإو « عقاولا يف انز لعفلا نأل .بسنلا تبثي ال نكل « ةهبشلل دحلا طقس

 انز عقو لعفلا نأل . ةيرحلا دعب دبعلاو جوزلاو نبالا فذاق دحي الو « هابتشالا لاوزل دح مارح

 لاق نسحلا يلامأ يف لاق «سانجألا» يف لاقو . دحي ال ينازلا فذاقو . ةهبشلا طقس دحل ا نأ الإ

 الو ةبوقعلا هيلع لالح ىل اهنأ تننظ : لاقو هتأرما ةيراجب ىنزاذإ : - هللا همحر - ةفينح وبأ

 اهنأ تملع لاق ولو . هقدصت مل وأ ةأرملا هتقدص هب تءاج نإ دلولا بسن تبثي الو . هيلعدح

 . بسنلا تبثي الو « دحلا هيلعو « هيلع رقع ال مارح يلع
 الامعتساو ًالكأ عافتنالا يف طاسبنالا ىطاولا نظو يأ :ش ( لمتحم عاتمتسالا يف هنظو ) :م

 الو ‹ ةقيقح انز هنأ الإ ‹ هابتشا ةهبش ) :م اذه هنظ يأ :ش ( ناكف ) :م هيف ةيراجل اب عاتمتسالا لح يف

 يل لحت اهنأ تننظ لاقو هلوق ىلع فوطعم :ش ( يل لحب هنآ تننظ ةيراحلا تلاق اذإ اذكو «هفذاق دحي

 ىلع دح ال يأ ءاذكو «هلوقب لصتم :ش (رهاظلا يف عدي مل لحفلاو) :م لاح لاو يأ هيلع دح الف

 )١( هريغو دمحأ هفعضو « نابح نباو متاح وبأو ةعزر وبأ هقثو زيرح وبأ : هيفو ىلعي وبأ هاور : يمثيهلا لاق «



 طاسبنا ال هنأل «دح يل لحت اهنأ تننظ : لاقو همع وأ هيخأ ةيراج ئطو نإو « دحاو لعفلا نأل

 تلاقو هتأرما ريغ هيلإ تفز نمو . انب امل دالولا ىوس مراحملا رئاس اذكو « امهنيب اميف لاملا يف

 -هنع هللا ىضر- ىلع كلذب ىضق ءرهملا هيلعو « هيلع دح ال اهنطوف كتجوز اهنآ : ءاسنلا

 ةدعلابو

 امهنع طقس اذإف « دحاو امهلعف نأل يأ :ش ( دحاو لعفلا نأل ) :م ةياورلا رهاظ يف دبعلا
 . دحلا هنع طقس

 نأل «دح لحفلا عدي ملو لحلا تعدا نإ ةيراجلا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يورو

 ام فالخب « لصألا بناج يف ربتعت ال عئابلا بناج يف ةنكمتملا ةهبشلاف « انزلا لعف يف ةعبات ةأرملا

 لعفلا ناك امل : انلقو . عباتلا يف ةهبش ثروتيف « لعفلا يف لصأ هنأل « نظلا لجرلا ىعدا اذإ

 . رخآلا ىلع دحلا طاقسإل يفتكي نيبناجلا دحأ يف ةهبشلا تدروو ادحاو

 نأ عم « ةيبصلا نود غلابلا ىلع دحلا بجي ثيح « ةيبصب غلابلا ىنز اذإ اب لكشي : ليق نإف

 . دحاو لعفلا

 ‹« لعفلا يف ةهبشلا رابتعاب ال « هتبوقعل ةيلهألا مدع رابتعاب ةيبصلا نع دحلا طوقس : انلق

 . ةلاحم ال رخآلا بناج لا يف رثؤيف « لعفلا رابتعاب هيف نحن اميفو
 (امهنيب اميف لاملا يف طاسبنا ال هنأل ٠ دح يل لحت اهنآ تننظ لاقو همع وأ هيخأ ةيراج ئطو نإو ) :م

 . نظلا ىوعد ربتعي الف :ش

 يأ :ش ( دالولا ىوس ) :مدحلا بوجو وهو « مكحلااذكو يأ :ش ( مراحملا رئاس اذكو ) :م

 ال هنأل هلوق يأ :ش ( انيب امل ) :م ىنعملااذه اهريغو ةلاخلاو « لاخلاك « دالولا هب اميف ةبارق ىوس

 مل زرحلا نأل ‹ عطقي ال ثيح ءالؤه تيب نم قرس ولام فالخب « امهنيب اميف لاملا يف طاسبنا

 . زرحلا كته عم رئاد عطقلا وه ثيحو « ناذئتسا الف ءالؤه تيب يف هلوخدل قح يف ققحتي

 ىضق رهملا هيلعو « هيلع دح ال اهتطوف كتجوز اهنإ ءاسنلا لاقو « هتأرما ريغ هيلإ تفز نمو ) :م

 ثعب يأ لوهجملا نم ةغيص ىلع « تفز» هلوق . ادج بيرغ اذه :ش ( -هنع هللا يضر- يلع كلذب

 . رصني رصن باب نم

 هللا لاق « يقيقحب سيل عمجلا ثينأت نأل « لعفلا ريكذتب :ش (ءاسنلا : لاقو) :م هلوق

 . :ش (ءاسنلا نلقو) :م خسنلا ضعب يفو < «( ١١ ةيآلا : ةنحتمملا) € تانمؤملا كءاج اذإ $ : ىلاعت

 . فيعض ىلعالإ زوجي ال : يزارتألا لاق

 :م ثيغاربلا ينولكأ مهلوقك « فصن ديق ريغ نمف كلذ - هللا همحر - هيوبيس ىكح : تلق

 . ةدعلا بوجو ىضقو يأ :ش ( ةدعلابو )

“€ 



 يف اهريغ نيبو هتأرما نيب زيي ال ناسنإلا ذإ هابتشالا عضوم يف رابخإلا وهو ًاليلد دمتعا هنألو

 نأل -هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور يف الإ هفذاق دحي الو ‹ رورغملاك راصف « ةلهولا لوأ

 لوط دعب هابتشا ال هنأل « دحلا هيلعف اهئطوف هشارف ىلع ةأرما دجو نمو . ةقيقح مدعنم كلملا

 يتلا مراحملا نم اهريغ اهشارف ىلع ماني دق هنأل اذهو . ليلد ىلإ ًادنتسم نظلا نكي ملف ‹ ةبحصلا

 یىمعأ ناک اذإ اذکو « اھتیب یف

 ناسنإلا ذإ « هابتشالا عضوم يف رابخإلا وهو ًاليلد دمتعا ) :م فوفزملا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 نيدلا رومأ يف لوبقم دحاولا ربخو « رابخإلاب الإ ةلهولا لوأ يف زيي ال ينعي ءيش لك لوأ
 ادامتعا اهنطو لحي ةيده يالوم كيلإ ينشعب : تلاقو ةيراجلا تءاج اذإ اذهلو ‹ تالماعملاو

 . هللا همحر - يزارتألا هركذ « اهيلع

 . لحملا رطخل- ةنابإ نيهجولا دحأ نم اهيلع ولخي ال عضبلا نألف رهملا بوجو امأو

 . هنع هللا ىضر- ىلع

 يتلاك تسيلو هب تءاج نإ دلولا بسن تبثيو « كلذك ىضق هنأ مهبتك يف انباحصأ ىور

 حرص هبو « دحلا هيلع بجيو اهدلو بسن تبثي ال ثيح يتأرما اهتبسح لاقو « اهمرحم رجف
 اهئطوف هتأرما ريغ هيلإ تفز يذلا راص يأ :ش ( رورغملاك راصف ) :م : «يفاكلا» يف مكاحلا

 بجي الف [. . .] تقحتسا مث حاكن وأ نيي كلم ىلع ادمتعم ةأرما ىلإ فز يذلا وهو « رورغملاك

 . ىنعملا اذهل هتآرما ريغ هيلإ تفز يذلا اذكف « هابتشالل دحل ا هيلع

 ةياورلا رهاظ يف اهئطوف هتآرما ريغ هيلإ تفز يذلا فذاق دحي ال يأ :ش ( هفذاق دحي الو ) :م

 ليلد اذه :ش ( ةقيقح مدعنم كلملا نأأل ) :م دحي هنإ لاق ثيح :ش ( فسوي يبأ نع ةياور يف الإ ) م

 دحي الف انز لعفلا عوقول هناسحإ طقسي ةيسخألا يف الإ ء هيف هل كلم ال ن هب دارأ « ةياورلا رهاظ

 . هفذاق

 نظلا نكي ملف ةبحصلا لوط دعب هابتشا ال هنأل ؛ دحل ا هيلعف اهتطوف هشارف ىلع ةآرما دجو نمو ) :م

 يأ « هيلعدح الل : - هللا مهمحر - دمحأو كلامو يعفاشلاو رفز لاقو :ش ( ليلد ىلإ ادنتسم

 دحي ال هنإف رمخب سيل هنأ نظ ىلع اًبارش برش نم ىلعو فافزلا ةليل ىلع سايق هتأرما اهنأ نظ
 يف يتلا مراحملا نم اهريغ اهشارف ىلع ماني دق هنأل ) :م هابتشا هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 . هتجوز يه ةمئانلا نأ ىلع ليلد مونلا درجم نوكي الف :ش ( اهتيب

 ىلع اهئطوف ةأرما هتجوز شارف وأ هتيب يف ىمعألا دجو اذإ يأ :ش ( ىمعأ ناك اذإ اذكو ) :م



 اهعقاوف كتجوز انآ : تلاقو « ةيبنجأ هتباجأف اهاعد ناك نإ الإ « هريغو لاؤسلاب زييمتلا هنكمب هنأل

 ةفينح يبأ دنع دحلا هيلع بجي ال اهئطوف اهحاكن هل لحي ال ةأرما جوزت نمو . ليلد رابخإلا نأل
 - دمحمو -هللا همحر- فقسوي وبأ لاقو « كلذب ملع ناك اذإ ةبوقع عجوي هنكل -هللا همحر

 ‹ هلحم فداصي مل دقع هنأل « كلذب ًالاع ناك اذإ دحلا هيلع -هللا همحر- يعفاشلاو -هللا همحر

 لحلا همكحو « همكحل الحم نوكي ام فرصتلا لحم نأل اذهو « روكذلا ىلإ فيضأ اذإ امك وغليف

 تامرحملا نم يهو

 لاؤسلاب هتأرما زييمت هنکي يأ :ش ( لاؤسلاب زييمتلا هنكمي هنأل ) :م دحل ا هيلع بجي هتأرما اهنآ نظ

 كتجوز انأ تلاقو ةيبنجأ هتباجأف اعد اذإ الإ ) :م تامالعلا نم لاؤسلا ريغو يأ :ش ( هريغو ) :م اهنع

 . هيلإ دنتساف :ش ( ليلد رابخإلا نأل ) :م دحلا بجي ال اهعماجف يأ :ش ( اهعقاوف

 ةحوكنمو « ثالثلا ةقلطملاو « مراحملا حاكن لثم :ش ( اهحاكن هل لحي ال ةأرما جوزت نمو ) :م

 ةرحلا ىلع ةمألاو «ةيسوجملاو « اهتدع يف ةأرملا تحخأو « ةلماحلا حاكنو « ريغلا ةدتعمو « ريغلا

 يبأ دنع دحلا هيلع بجي مل اهتطوف ) :م دوهش ريغب حاكنلاو « ىلوملا نذإ الب ةمألاو دبعلا حاكنو

 . كلذ عيمج يف :ش ( -هللا همحر- ةفينح

 برضي ينعي :ش ( كلذب ملع ناك اذإ ةبوقع عجوي هنكلو ) :م مارح يلع اهنأ تملع لاق نإو

 . دحلا قيرطب ال هيلع ةبوقع اًلؤم ابرض ريرقتلا قيرط
 الإو :ش ( كلذب اًلاع ناك اذإ دحلا هيلع : -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 بجي ال ديبأتلا ىلع مارحب سيل اميف : لاق - هللاامهمحر - دمحمو فسويابآ نكلو « الف
 نأل اذهو ‹ روكذلا ىلإ فيضأ اذإ امك « وغليف هلحم فداصي مل دقع هنأل ) :م دوهش ريغب حاكنلاب دحلا

 :ش ( همکحل ًالحم نوکی ام فرصتلا لحم

 الف « ديبأتلا ىلع :ش ( تامرحلملا نم يهو « لحلا همكحو) :م همكحل الحم سيل لحملا اذهو

 ةمادق نبال «ينغملا» يفو « مدلاو ةتيملا ىلع دراولا عيبلاك ًالصأ دقعني الف « لحلل الحم نوكي

 ةقلطمو « ريغلل ةجوزلاو ةدقعلاو ةسماخلا حاكنلا اهب قلطي ام ىلع عمجملا ةحكنألا امأف : يلبنحلا

 نيح : لاق هنأ رمع نع يور امك « دحلا بوجو عني ال عاضر وأ بسن نم مراحم تاوذو اًنالث

 ول -هنع هللا يضر- رمع لاقف ءال : الاقف امتملع هريغب هل ءاضق ةدع يف تجوزت ةأرما هيلإ عفر

 . امکتمجرل تملع

 لبقي ةيناثلاو . ةيآلا مومعل دحلا بجي ةياور يف « ناتياور هريغبو دقعلاب همراحم ءطو يفو

 ىنشعب : لاق « ديرت نيأ ىلإ تلقف ءةيارلا هدي يفو يمع تيقل » : لاق ءاربلا نع يور امل لاح لكب
 اذه : يذمرتلا لاق . '«هلام ذخآو هقنع برضأ نأ هدعب نم هيبأ ةأرما حكن لجر ىلإ ةا هللا لوسر

 .[۲۹۰۷ ] ةجام نباو « ۱۳۸١] ] يذمرتلا ننس (۱)
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 ىثنألاو .هدوصقم لبقي ام فرصتلا لحم نأل « هلحم فداص دقعلا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو

 الإ « ماكحألا عيمج قح يف دقعني نأ يغبني ناكف ‹ دوصقملا وهو دلاوتلل ةلباق مدآ ينب تانب نم

 الإ « تباثلا سفن ال تباثلا هبشي ام ةهبشلا نأل « ةهبشلا ثرويف « لحلا ةقيقح ةدافإ نع دعاقت هنأ

 ةميرج بكترا هنآ

 . نسح ثیدح

 همالک یهتنا « “" هولتقاف مرحم تاذ ىلع عقو نمو : لاق ب هنآ هدانسإب هجام نبا یورو
 قح يف كلذ لوؤيف « ةروهشملا ثيداحألاو باتكلا رهاظل فلاخم ذاش ثيدح اذه : ةمالعلا لاق

 . دحلا ريزعتو ةسايسب كلذب رمأ وأ هلحتسي نم

 ىلإ فداصملا حاكنلا بيقع لصح ءطولا نأل :ش ( هلحم فداص دقعلا نأ ةفينح يبألو ) :م

 ظافلألا نم ىرجملا كلذ يرجي امو تجوزتو تجوز ةغيصب حاكنلاو « حاكنلا دصاقمل لباق لحم

 بولطملا وهو «فرصتملا دوصقم يأ :ش (هدوصقم لبقي ام فرصتلا لحم نأل ) :م هلحم فداصف

 وهو « دلاوتلل ةلباق مدآ ينب نم ىشنألاو ) :م ىنكسلاو دلولاو ةوهشلا ءاضق وهو « حاكنلا نم

 :ش (ماكحألا عيمج قح- يف دقعني نأ يغبني ناكف) :م ةفصلا هذهب لحما نأ كش الو :ش (دوصقملا

 . هلوق ىنعم وهو «كلذ فالخب «صوصنم ا ءاضق الإ اهتبشي مل نكل ء لحل ا ةقيقح دقعلا تبثي نأو

 يأ :ش ( ةهبشلا ثرويف « لحل ا ةقيقح ةدافإ نع دعاقت ) :م دقعلا اذه نأ الإ يأ :ش ( هنأ الإ ) :م

 :ش ( تباثلا سفن ال تباثلا هبشي ام ةهبشلا نأل ) :م لحلا ةهبش

 نم لحلا ىفتناف « هجو لك نم صنلاب ةيرحلا تبث دقو « لحم ا ةهبش ثري نيأ نم : انلق نإف
 . هجو لک

 « لاؤسلا دري ىتح هجو نم لحملا يعدن ال نحنف « هجو لك نم يفتني لحلا نأ انملس : تلق

 ىلإ ةهبشلا نأل هلوقب كلذ فنصملا للع دقو . ةلصاح يهو « دقعلا ةروصل لحل ا ةهبش يعدن لب

 . هرخآ

 . بسنلا تبثو « ةدعلا تبجول ةتباث ةهبشلا تناك ول : تلق نإف

 ميلستلا ريدقت ىلعو . بسنلا توبث مدعو ةدعلا بوجو مدع انباحصأ ضعب عنم : تلق

 دجوي ملانهو « هجو لك نم وأ هجو نم لحلا دوجو ىلع بسنلا توبثو ةدعلا بوجو ىنبم لوقن
 رذعيو ئطاولا ماليإ انه اهو . اهيلع ماليإلا ةلاح ىلع لعافلا نوكي نأ لحلاب ينعيو « ًالصأ لحل ا

 . هيلع ةبوقع

 الف ‹ ةهبشلا دقعلا ثروي يأ ةهبشلا ثرويف هلوق نم ءانثتسا :ش ( ةيرج بكترا هنأ الإ ) :م

 ۲٦۰۷[. 1 ةجام نباو « ۱۳۸١] ] يذمرتلا ننس (۱)



 ءيش هيف سيل ركنم هنأل « رزعي جرفلا نود اميف ةيبنجأ ءىطو نمو . رزعيف ردقم دح اهيف سيلو
 - ةفينح يبأ دنع هيلع دح الف طول موق لمع لمع وأ هوركملا عضوملا يف ةآرما ىت نمو « ردقم

 . نجسلا يف عدويو : ريغصلا عماح لا يف دازو . رزعيو -هللا همحر

 ( ردقم دح ) :م ةييرجلا هذه يف يأ :ش ( اهيف سيلو ) :م اًبنذ يأ « ةيرج بكترا نإ الإ دحلا بجي

 . هيلع ةبوقع:ش ( رزعيف ) :م ردقم دح نكي مل اذإف :ش

 ذيخفتلاو نيطبتلاك :ش ( جرفلا نود اميف ) :م ةيبنجأ ةأرما يأ :ش ( ةيبنجأ ئطو نمو ) :م

 اولاق :ش ( رزعي ) :م اذه بيقع ءيجي هنايب نأل « ربدلا يف نايتإلا هنم دارملا سيلو « امهوحنو

 سيل ) :م حيبق ءيش هنأل :ش ( ركنم ) :م جرفلا نود اميف ءطولا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ريزعتلا دشأ

 . لتقي : ةياور يفو « ةياور يف دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو عرشلا يف :ش ( ردقم ءيش هيف

 وأ يأ :ش ( طول موق لمع لمع وأ ) :م ربدلا يف يأ :ش ( هوركملا عضوملا يف ةأرما ىنأ نمو ) :م

 :م يرودقلا ظفل اذه :ش ( رزعيو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هيلع دح الف ) :م ركذلا ربد يف يتأ

 :ش ( نجسلا يف عدويو :اريغصلا عماحجلا» يف ) :م: -هنع هللا يضر- دمحم يأ :ش ( لاقو)

 طول موق لمع لمعي ربدلا يف : ةفينح يبآ نع بوقعي نع دمحم : ريغصلا عماجلا» يف هتروصو
 ىلإ سبحيو رزعي فالخلا ةقيرط يف نيدلا ءالع ركذو « رزعيو سبحي هنكل « انزلا دح غلبي ال لاق

 عضوملا يف ةأرما ىتأ ول امأ « مالغلا يف فالخلا : « يسودنسلا ةضور» يفو . توي وأ بوتي نأ

 يف اذكو « فالخ الب دحي ال هتحوكنم وأ هتمأ وأ هدبعب اذه لعف ولو . فالح الب دحي هوركملا

 . «ةيريهظلا ىواتفلا»

 ىلع لكلا دحلا مدع ةحوكنملاو ةمألا يفو ‹ دحي دبعلا نأ حصألا يف : «يفاكلا» يفو

 ناك نإو « ربدلا يف ةآرملا نايتإ رحت ىلع عامجإلا دقعنا دقو . تادايزلا يف هيلع صن ٠ فالخلا

 هيرحتب نولئاقلا امأف . هراکنإ هنع يور دقف هتحاب هنع يور نم لکو . عطقنا دقف يدق فالح هيف

 نباو ءادردلا وبأو ةريره وبأو سابع نباو بلاط يبأ نب يلعف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم

 . دوعسم

 - رمع نبا امأف . عفان الإ نيعباتلا نمو « رمع نبا الإ ةباحصلا نم دحأ هيلع فلتخي ملو

 ةعيبر ىلع دهشأ :لاق كلام قيرط نم يربطلاو هننس يف يئاسنلا ىورف -امهنع هللا يضر
 ركن هنأ هنع حص دقو « هب ساب ال : لاقف كلذ نع رمع نبا لأس هنأ راسي نب ديعس نع ينثدحي

 انإ :رمع نبال تلق: لاق راسي نب ديعس نع بوقعي نب ثراحلا ةياور نم يئاسنلا ىور اميف كلذ

 نبا لاقف « نهرابدأ يف نهنايتإ لاق ؟ ضيحمتلا امو : لاق « نهل ضحميف يراوحلا يرتشن

 ٠ . ؟ ملسماذه لعفي وأ : رمع

 ىلوم يف انل لاق هنأ هربخأ [. . . .1 نبا نع ةمقلع نب بعك ةياور نم اًضيأ يئاسنلا ىورو

۳۰۸ 



 لکب نالتقی : لوق يف لاقو . -هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ وهو « دحيف انزلاك وه :الاقو

 ‹ لوعغملاو لعافلا اولتقا » : مالسلا هيلع هلوقل ؛ لاح

 ‹ نهرابدأ ىف ءاسنلا ىتأي نمع ىتفأ هنأ رمع نبا نع لوقت كنإ «لوقلا كيلع اورثكأ دق رمع نبا

 . يلعاوبذك دقل : عفان لاقف

 هللا ىضر- رمع نبا نع الإ دحأ نع كلذ ةحابإ انيور امو : «ىلحملا» يف مزح نبا لاقو

 نع ىكح هنأ هيبأ نع نسحلا نب هللا دبع نع -هللا همحر- یسوم نب فاطع ةياور نع هريسفت

 .هباحصأ هركنأو « كلذ ةحابإ كلام

 :م ةطاوللا يأ :ش ( وه ) :م -هنع هللا يضر- دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( الاقو ) :م

 -هللا همحر- يعفاشلا يلوق دحأ وهو ) :م دلجيف الإو « مجري اتصحم ناك نإف :ش ( دحيف انزلاك)

 ‹ هوجو هيف هلو « نصحم ريغ وأ اتصحم ناک ءاوس ينعي :ش ( لاح لکب نالتقی : لوق يف لاقو

 - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو « اًبيث وأ ناك ركب نامجري هجو يفو فيسلاب نالتقي
 . توی یتح قهاش نم یمری هجو يفو . رادج هيلع مده هجو يفو . اًظيلغت

 مجری اتصحم ناک نِإو « رزعیو رکب نم ناک نِإ دلجی نيلوقلا حصأو : (زيجولا حرش» يفو

 اذه ‹ :ش ('لوعفملاو لعافلا اولتقا ) :م ب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م
 : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 ىوريو ) :م لوعفملاو ‹ لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هوقدجو [نم] : ةي هللا لوسر لاق

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نبا اذه ىور :ش ( لفسألاو ىلعألا اومجراف

 . «لفسألاو ىلعألا اومجراف طول موق لمع لمعي يذلا » : ةي

 خسنلا ضعب يفو « ةطاوللا لعف نإ :ش ( هنأ ) :م دمحمو فسوي يبألو يآ :ش ( امهلو ) :م

 ءاضق هنأل « انزلا ىنعم يف ) :م طول موق لمعو ةأرملا نم هوركم لا عضوملا يف نايتإلا يأ امهنأ امهلو

 ىنعملا يف يأ « انزلا ىنعم يف هلوق : يكاكلا لاقو :ش ( لامكلا ليبس ىلع ىهتشم لحم يف ةوهشلا

 .امهنيب لصفي ال عرشلا فرعي ال نم نأ ىتح « هجو لك نم دحلا هب قلعت يذلا

 ىهتشم ريصي امغنإ لحما ذإ « ىهتشم لحم يف ةوهشلا ءاضق ربدلا نايتإ نأل يأ -هنأل - هلوق

 ال هنأل ‹ غلبأ ربدلا يف ةبغرلاو ءاهتشالا لب « ربدلاو لبقلا نم ولخي ال كلذو « ةرارحلاو نيللاب

 يقهيبلا ]٤/ ٠١[. كردتسملا» يف مكاحلا ]۲١٠١[« « ةجام نبا « ]۱٤۹۷[ يذمرتلا « ٤٤٩١] ]دواد وبأ (1)
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 لحم يف ةوهشلا ءاضق هنأل ء انزلا ىنعم يف هنأ امهلو « لفسألاو ىلعألا اومجراف : ىوريو

 فالتخال انز سيل هنآ هلو . ءاملا حفس دصقل ًامارح ضحمت هجو ىلع لامكلا ليبس ىلع ىهتشم

 ناكم نم سيكنتلاو رادجلا مدهو « رانلاب قارحإلا نم هبجوم يف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 دلولا ةعاضإ هيف سيل هنأل ء انزلا ىنعم يف وه الو ‹ كلذ ريغو راجحألا عابتاب عفترم

 ملف ‹ ةميلسلا عابطلا هنع رفني اهجرف نأل « ةهبشلا نع ازارتحا لامكلا ديقو : يزارتألا لاقو

 هرخآ ىلإ . . . ةوهشلا ىضق هنأل هلوقب قلعتي :ش ( هجو ىلع ) :م لامكلا ليبس ىلع ىهتشت نكت

 انزلا يف دحلا طانم وه : لمكألا لاق :ش ( ءاملا حفس دصقل ) :م هلوق نع :ش ( اًمارح ضحمت ) :م

 . تاهبشلاب رودي اميف لخدي ال سايقلا نأل « سايقلاب ال « ةلالدلاب ةطاوللا هب قحليف

 لسنلل حلصي ال لحما نأل « غلبأ انه ءاملا حفس ىنعم - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 . اعييضت دشأ نوكي تبني ال لحم يف بحلا رذبو « رذب هنأل ‹ ءاملل اعييضت دشأ نوكيف «ثرحلاو

 سيل ) :م ربدلا يف نايتإلا يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 نم ) :م ربدلا يف نايتإلا بجوم يأ :ش ( هبجوم يف - مهنع هللا يضر- ةباحصلا فالتخال انزب

 . :ش ( رانلاب قارحإلا

 نب هللا دبع نب ىيحي ينثدح : لاقف ميلس ينب ةدر رخآ يف « ةدرلا »باتك يف يدقاولا ىور

 ينربخأ قيدصلا ركب يبأ ىلإ ديلولا نب دلاخ بتك : لاق مازح نب ركب يبأ نب هللا دبع نع ةورف يبأ

 هللا يضر“ ركب وبأ ىعدف «ةأرملا أطوت امك هربد يف أطوي هنأ ةنيبلا يدنع تماق لج رب تيتأ ينأ

 ناف« رانلاب هقرحا -هنع هللا يضر- رمع هل لاقف « هيف مهراشتساو ةه يبنلا باحصأ -هنع

 ديلولا نب دلاخ ىلإ ركب وبأ بتكف « هودلجا هريغ لاقو . مهريغ دحأ هفنأي ال اًمنأ فنأي برعلا

 . دلاخ هقرحف « رانلاب هقرحا نأ

 : مهضعب لاقف هدح يف ةباحصلا فلتخا : يزارتألا لاقو :ش ( امهيلع رادجلا مدهو ) :م

 . رادجلا امهيلع مدهي

 نم سيكنتلاو) :م -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم دحأ نعاذه جرخأ نم دجأ ملو : تلق

 . ةراجحلاب ناعبتي مث ‹ عضاوملا ىلعأ نم ناسكني ينعي :ش ( راجحألا عابتاب عفترم ناكم

 : لاق ةرضن يبأ نع ديز نب ديعس نع رضم نب ناسغ انثدح «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 عبتي مث « اًسكنم هنم ىمريو ةيرقلا يف ءانب ىلعأ رطنن : لاق ؟ يطاوللا دح ام سابع نبا لئس

 يف ناسبحي مهضعب لوق وهو « ةروكذمل ا ءايشألا نم ركذ ام ريغو يأ :ش (كلذ ريغو ) :م ةراجحلاب

 . اتوي ىتح عضاوملا نتنأ

 هنايب :ش ( دلولا ةعاضإ هيف سيل هنأل « انزلا ىنعم يف ) :م ربدلا يف نايتإلا يأ :ش ( وه الو ) :م
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 نم انزلا ىلإ يعادلاو نيبناجلا دحأ يف يعادلا مادعنال اعوقو ردنأ وهاذكو ‹« باسنألا هابتشاو

 ئطو نمو هانيب امل هدنع رزعي هنأ الإ ءليحتسملا ىلع وأ ةسايسلا ىلع لومحم هاور امو « نيبناجلا
 عبطلا نأل ‹ يعادلا دوجو يفو « ةيانج هنوك يف انزلا ىنعم يف سيل هنأل ؛ هيلع دح الف ةميهب

 هرتس بجي ال اذهلو ‹ قبشلا طرف وأ هفسلا ةياهن هيلع لماحلاو . هنع رفني ميلسلا

 هتيبرتو هتناضحب موقي ال دلولا لصح اذإ مث « ابلاغ ارهاظ دلولا لوصحل ببس لبقلا يف ءطولا نأ

 دلولا عيضيف « هيلع قافنإلا نع ةزجاع مألاو هنم دلولا نوكب قوثولا مدعل « جوزلا الو ينازلا ال

 . ربدلا يف نايتإلا يف اذه سيلو

 ينبم باسنألا هابتشا نأل « باسنألا هابتشا ًضيأ هيف سيلو يأ :ش ( باسنألا هابتشاو ) :م

 . ةطاوللا يف دوصقم ىنعملااذهو ‹ ىوعدلا ىلع

 يعادلا مادعنال ) :م [. . . ]يور دقو « ةطاوللا لعفاذك يأ :ش ( اعوقو ردنأ وه اذكو ) :م

 لعافلا بناجو :ش ( نيبناجلا نم انزلا ىلإ يعادلاو ) :م لوعفملا بناج وهو :ش ( نيبناجلا دحأ نم
 . اًسايق امهيف همكح تبثي الف « انزلا ىنعم يف ةطاوللا نكي ملف « لوعفملا بناجو

 :م «هب لوعفملاو لعافلا اولتقا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو يعفاشلا يأ :ش ( هاور امو ) :م

 ‹« يطاوللا رزعي ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع رزعي هنأ الإ « ليحتسملا ىلع وأ « ةسايسلا ىلع لومحم)

 ةراشإ :ش ( هانيب ال) :م انزلا ىنعم يف وه الو « انزب سيل هلوق نم ءانشتسا اذهو « دحي ال ناك نإو

 كلامو رفز لاق هبو :ش ( هيلع دح الف ةميهب ئطو نمو ) :م ردقم ءيش هيف سيل ركنم هنأل هلوق ىلإ

 هبو « هلثم -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع يورو « هيي يبنلا نع - هنع هللا يضر - نامثعو
 دحي - هللا همحر - يعفاشلا لوق يفو «ةياور يف - هللا همحر - دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق

 نع ةمركع نع يور امك « ابي وأ ناك اركب « اًمجر لتقي لوق يفو . ةياور يف لاق هبو « انزلاك
 . ٠ ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ةميهب ىلع ءوقدجو نم » ةي هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا

 :م صقان هنأل :ش ( ةيانج هنوك يف انزلا ىنعم يف سيل ) :م ةميهبلا ءطو نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 نع يأ :ش ( هنع رفني ميلسلا عبطلا نآل ) :م يعادلا دوجو يف الو يأ :ش ( يعادلا دوجو يفو )

 ال لقاعلا نأل :ش ( هفسلا ةياهن ) :م ةميهبلا ءطو ىلع يأ :ش ( هيلع لماحلاو ) :م ةميهبلا ءطو

 .[. . .] لعفلا اذه لعفي

 :ش (اذهلو ) :م ةلغلا ةدش وهو ةدحوملا ءابلاو «ةمجعملا نيشلا حتفب :ش ( قبشلا طرف وأ ) :م

 رمضأ اغنإو « ةميهبلا جرف رتس يأ :ش ( هرتس بجيال اذهلو) :م ميلسلا عبطلا ةرفن لجألو يأ

 . لمكألا هلاق اذك « ةمزلم ةميهبلا ركذ هركذ قبسي مل نإو هيلع

 .[۲۳۳ /۸] يقهيبلا . ]۱٤۹١[ يذمرتلا (1)

۳11 



 سيلو « هب ثدحتلا عطقل كلذف« قرحتو ةميهبلا حبذت هنأ ىوري يذلاو . هانيب امل رزعي هنآ الإ

 بجاوب

 يعاد عبطلا ناك ولو « ةميهبلا ركذ دنع كلذ مهفي معن «ءهجوم ريغ مازلتسالا ىوعد : تلق

 اذهلو ‹ زوكلا يف جاليإلاك هيف جاليإلاو < ربدلاو لبقلا يف امك « عضوملا كلذ رتس بجول هيلع

 :م انزلا ىنعم يف نوكي الف « لازنأإلا نودب جاليإلا سفنب ةراهطلا ضقني الو ٠ لسغلا بجي ال

 . دح اهيف سيلو « ةيرج بكترا هلوق ينعي :ش ( انيب امل رزعي هنأ الإ)

 ظفللا اذهب :ش ( قرحتو ةميهبلا حبذت هنأ ) :م ىوري يذلا ثيدحلاو يأ :ش ( ىوري يذلاو ) :م

 نم :٠ يب هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم ةعبرألا ىور معن « بيرغلا

 لتقو « هلبقت ةمألا نأ هب دارأ :ش ( هب ثدحتلا عطقل كلذف ) :م '«اهولتقاو هولتقاف ةميهب ىتأ
 ةميهبلا يه هذه نولوقي ابر ةميهبلااوأر اذإ سانلا نأل «هب سانلا ثيدح عطق لجأل ةميهبلا

 ‹ ةميهبلا لتقت كلذ لجألف « ةبيغلا يف ًضيأ نوعقيو «ررضتيو نالف هب برقتي الف « اهب لعف.يتلا

 وبأو نيعم نب ىيحيو يراخبلا هفعض « فيعض ذاش ثيدحلا نإ لوقن انأ ىلع سانلا ثدحت فكيل

 . ةميهب ىتأ نم ىلع دح ال : لاق هنأ سابع نبا نع يور هنأ عم دواد

 مالسلا هيلع هلوق ليوأتل لحتسملا قح يف هلوأت تبث نإو سابع نبا نع تاقثلا ىور كلذكو

 . دمحم ىلع لزنأ اب رفك دقف « اهاتأ ام ريغ يف هتأرما وأ ضئاحلا هتأرما ىتأ نم

 لتقلاب رمأ هنأ ىرت الأ ء اندنع ةسايس لتق كلذبو داتعا لعاف يف كلذ لاق اغنإ : ليقو

 . هريغو ضحلملا نيبو هنيب قرفي ءاسنلا ةلزنمب ناك ولو « هريغو ضحللا نيب قرفي ملو ءقلطملا .

 : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو . بجاوب سيلو رخآلا يأ :ش ( بجاوب سيلو ) :م

 رانلاب قرحي ال لكؤيو « حبذت اهمحل لكؤي ام ةبادلا تناك نإف « بجاوب سيلو زئاج قارحإلا

 . فسوي يبأ لوق ىلع

 هلجأل تلتق اهنألو « هريغل تناك نإ ةميقلا لعافلا نمضيو رانلاب قرحي : فسوي وبأ لاقو

 ةميهبلا تناك نإو . دحلادحيالو « ريزعتلا بجو ةميهب ىتأ نإو : يواحطلا لاقو ربتعي ىك

 . لکؤت الو تحبذ

 امأف ‹ مهبتك يف انباحصأ نم اذه [وري مل] «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإللا لاق

 تقرحأ ىتح ةميهبلاب رمأو « ةميهبلا ىطاو دحي مل هنأ رمع نع یور - هللا همحر - دمحم

 . هريخل تناك نإ لعافلا نمضيو « قرحت الو لتقت : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو . رانلاب

 ال لكؤي [ال] امم تناك نإ : لاقف انباحصأ ضعب قرفو « لتقت ال : هباحصأ ضعب لاقو

 . ]۲٠٠٤[ ةجام نبا ‹ ۲٠١٦٤[ ] يذمرتلا « ]٤٤1١[ دواد وبأ (۱)
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 همحر- يعفاشلا دنعو « دحلا هيلع ماقي الف انيلإ جرخ مث يغبلا راد يف وأ برحلا راد يف ىنز نمو

 يف دودحلا ماقت ال : مالسلا هيلع هلوق انلو .هماقم ناك امنيآ هماکحأ همالسإب مزتلا هنأل دحي -هللا

 نع بوجولا ىرعيف ءامهيف ةعطقنم مامإلا ةيالوو«راجزنالا وه دوصقملا نألو « برحلا راد

 ةيالو هل نم ازغ ولو ‹ ةبجوم بلقنت الف ‹ ةبجوم دقعنت مل اهنأل « جرخ ام دعب ماقت الو « ةدئافلا
 هسفنب ةماقأإإلا

 . هريغل نمضيو زجي ال امهدحأ « ناهجو اهلك يفو . حبذي لكؤي امم تناك نإو « حبذي

 اذإ ينعي :ش ( دحلا هيلع ماقي الف ء انيلإ جرخ مث « يغبلا راد يف وأ برحلا راد يف ىنز نمو ) :م

 هللا همحر - كلام لاق هبو :ش ( دحي -هللا همحر- يعفاشلا دنعو ) :م يضاقلا دنع رقأو جرح

 (هماقم ناک امنیأ) :م مالسإللا ماكحأ يأ :ش ( هماکحأ همالسۈب مزتلا هنأل ):م - هللا همحر - دمحأو

 . ىنز نمو ؟يف» نم ىلإ عجري ريمضلا هتماقإ عضوم تبث يأ « نيميلا مضب :ش

 ثيدحلا اذه :ش ( برحلا راد يف دودحلا ماقت ال ) :م ايب يبنلا لوق يأ :ش ( ةي هلوق انلو ) :م

 ضعب انثدح : فسوي وأ لاق : لاق - هللا همحر - يعفاشلا نع يقهيبلا جرخأو « بيرغ

 اهلهأ قحلي نأ ةفاخم برحلا راد يف دودحلا ماقي ال : لاق تباث نب ديز نع لوحكم نع انخايشأ

 . دنسملاك ةجح اندنع ليسارملاو « ودعلاب

 يبنلا نع ريبكلا ريسلا يف - هللا همحر - دمحم ىور يدعاصلا حرش يف : يكاكلا لاقو

 هيلع ماقي ال هنإف انيلإ جرخو بره مث ادح اهب باصأو برحلا راد يف قرس وأ ىنز نم » : لاق هنآ ةَ

 ءاهنع مامإلا ةيالو عاطقنال ةماقإلا مدع ققح ةي هنأ باتكلا ثيدحب كسمتلا هجو لاق مث « دحل ا

 . (اودلجاف # : ىلاعت هلوقب ضراعي ثيدحلا : ليق نإف

 . دحاولا ربخب هصيصخت زوجيف « عامجإلاب ةهبشلا عضاوم هنم صخ : انلق

 سفنب لصحي ال اذو :ش ( راجزنالا وه ) :مدحلا ةماقإ نم يأ :ش ( دوصقملا نألو ) :م

 . ءافيتسالا لب ‹بوجولا

 ‹ ءافيتسالا وهو « هتدئاف مدعل بوجولا عنتماف ‹ مامإلا ةيالو مدعل ةمث هؤافيتسا نكي الو

 يخبلا رادو « برحلا راد يف يأ :ش ( امهيف ةعطقنم مامإلا ةبالوو ) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ

 دقعنت مل اهنأل جرخ ام دعب ماقت الو ) :م ءافيتسالا وهو :ش ( ةدئافلا نع بوجولا ىرعيف ) :م كلذك

 ( ةبجوم بلقنت الف ) :م دحلل ةبجوم اهنوك لاح دقعنت مل ةينازلا وأ ةلعفلا هذه نأل يأ :ش ( ةبجوم

 . دحي الف « انيلإ جورخلا دعب :ش

 :م كلذب هصاصتخاب ىأ :ش ( هسفنب ) :م دودحلا ةماقإ يأ :ش ( ةماقإلا ةيالو هل نم ازغ ولو ) :م
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 ركسعلا ريمأ فالخب « هدي تحت هنأل « هركسعم يف ىنز نم ىلع دحلا ميقي رصملا ريمأو ةفيلخلاك

 يمذ ینز وآ ةيمذب ىنزف نامأب انراد يف يبرحلا لخد اذإو . ةماقإلا امهيلإ ضوفي مل هنأل ةيرسلاو

 لوق وهو « ةيبرحلاو ىبرحلا دحي الو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةيمذلاو يمذلا دحي ةيبرحب
 دنع نادحي ال ةيمذب يبرحلا ىنز اذإ اسأق « ةيبرحب ىنز اذإ ينعي يمذلا يف -هللا همحر- دمحم

 همحر- فسوي وب لاقو . الوأ فسوي يبأ لوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبآ لوق وهو « دمحم

 انماكحأ مزتلا نمأتسملا نأ -هللا همحر- فسوي يبأل . رخآلا هلوق وهو « مهلك نودحب -هللا

 لتقيو فذقلا دح دحي اذهلو « هتماقإ ةدم اهمزتلا يمذلا نأ امك تالماعملا يف انراد يف هرمع ةدم

 . هتحابإ دقتعي هنأل « برشلا دح فالخب «اصاصق

 يف ىنز نم نأل يأ :ش ( هدي تحت هنأل « هركسعم يف ىنز نم ىلع دحلا ميقي رصملا ريمأو ةفيلخلاك)

 :م دودحلا ةماقإ ةيالو هل ضرفي مل هنأل :ش ( ركسعلا ريمأ فالخب ) :م هراتخي ةيالولا هل نم ركسعم

 ربخ » هنمو « راهنلاب نوفخيو ليللاب نورسي نيذلا مهو ةيرسلا ريمأ فالخب يأ :ش ( ةيرسلاو )
 ريمأو ركسعلا ريمأ ىلإ ضرفي مل يأ :ش ( ةماقإلا امهيلإ ضوفي مل هنأل ) :م «ةئامعبرأ ايارسلا

 . دودحلا ةماقإ ةيرسلا

 - ةفينح يبأ دنع ةيمذلاو يمذلا دحي ةيبرحب يمذ وأ ةيمذب ىنزف نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو ) :م
 .دمحأو يعفاشلا لاق ةفينح يبأ لوقبو :ش ( ةيبرحلاو يبرحلا دحي الو - هنع هللا يضر

 : هللا همحر - كلام لاقو . ةيمذلاو يبرحلا دحي - هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو

 اذإ ينعي يمذلا يف -هللا همحر- دمحم لوق وهو ) :م نادحي : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو

 همحر - فسوي يبأ لوق وهو - هللا همحر- دمحم دنع نادحي ال ةيمذب يبرحلا ىنز اذإ امأف « ةيبرحب ىنز

 وهو ) :م رفزو يعفاشلا لاق هبو :ش ( مهلك نودحب ) :م ًارخآ :ش ( فسوب وبأ لاقو . ًالوأ - هللا

 يمذلا نأ امك « تالماعملا يف انراد يف هتماقإ ةدم انماكحأ مزتلا نمأتسملا نأ فسوي يبأل . رخآلا هلوق

 اذإ :ش ( فذقلا دح دحي ) :م هتماقإ ةدم انماكحأ همازتلا لجألو يأ :ش ( اذهلو « هرمع ةدم اهمزتلا

 . اًملسم فذق

 ربجيو « فحصملاو ملسلل دهعلا ءارشو روبزلا نم عنييو لتق اذإ :ش ( اًصاصق لتقیو ) :م

 ال كلذك ناك ول لاقي امع باوج برشلا دح فالخب « يمذلا ربجي امك ءارشلا دعب مهعيب ىلع

 . هلوقب باجأ « انماكحأ نم هنأل « برشلا دح هيلع ميقي

 :ش ( هتحابإ دقتعي هنأل ) :م كلذك سيل برشلا دح ينعي :ش ( برشلا دح فالخب ) :م

 . هفذقل دحي الو « هنم صتقي ال نأ يغبنيف « هفذقو ملسملا لتق ةحابإ دقتعي وهف : تلق نإف

14 



 نكي اذهلو ء انراد لهأ نم رصي ملف «اهوحنو ةراجتلاك ةجاحل لب رارقلل انراد لخد ام هن امهلو

 ىلإ عجري ام مكحلا نم مزتلا اغإف . هب يمذلا الو ملسملا لتقي الو « برحلا راد ىلإ عوجرلا نم

 ‹ صاصقلاو فاصنإلا مزتلي فاصنإلا يف عمط امل هنأل  دابعلا قوقح وهو « هدوصقم ليصحت

 نأ قرفلا وهو-هللا همحر- دمحملو « عرشلا قح ضحم انزلا دح امأ . مهقوقح نم فذقلا دحو

 دحلا عانتماف ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع هل ةعبات ةأرملاو « لجرلا لعف انزلا باب يف لصألا

 قح يف عانتمالا بجوي ال عبتلا قح يف عانتمالا امأ « عبتلا قح يف هعانتما بجوي لصألا قح يف

 امأف ‹ مهنيد يف مهدنع مارح فذقلاو سفنلا لتق نوكي نأ وهو ةحابإلا داقتعاب ىنعملا : تلق

 . بصعتو ىوه وهامنإو « نيدب سيل كلذ مهقح

 ام) :م نمأتسملا يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 لجأل وأ بيطلا لجأل وأ هئابرقأ ةرايز لشم :ش ( اهوحنو ةراجتلاك ةجاحل لب « رارقلل انراد لخد

 هنوك مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو ء انرايد لهأ نم رصي ملف ) :مكلذك ناك اذإف « هنم وه [. . .]

 مزعاذإ :ش ( برحلا راد ىلإ عوجرلا نم ) :م نمأتسملا يبرحلا يأ :ش ( نكمت ) :م انراد لهأ نم

 . برحلا راد يف لوخدلا ىلع مالسإلا راد نم جورخلا ىلع

 ملسم هلتق اذإ يمذلاو « يمذ وأ ملسم لتق اذإ هببسب يأ :ش ( هب يمذلا الو ملسملا لتقي الو ) :م

 . يمذلاك نكي مل يبرحلا نأ ملعف « اندنع هب صتقي

 نأل يأ :ش ( هنأل ءدابعلا قوقح وهو «هدوصقم ليصحت ىلإ عجري ام مكحلا نم مزتلا اغإف ) :م

 :م هريغ ىلع هلجأل لدعلا يف عمط يأ « نيملسملا :ش ( فاصنإلا يف عمط امل ) :م نمأتسملا يبرحلا

 « قحلا يطعأ اذإ اًقاصنإ لجرلا فصتتنا لاقي « هيلع هريغل لدعلا لبق يأ :ش ( فاصنإلا مزتلي)

 قوقح نم يأ :ش ( مهقوقح نم فذقلا دحو صاصقلاو ) :م مهنيب قحلا اوطاعت اذإ موقلا فصانتو

 نع باوجلا نع غرف الو ‹ همزلي الف همزتلي ملف :ش ( عرشلا قح ضحم انزلا دح ام ) :م . دابعلا

 تابثإ نايب يف عرش - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ ةهج نم فسوي يبأ لوق

 ىنز اذإ يمذلا وأ ملسملا نيب قرفلا يف ينعي :ش ( دمحم و ) :م لاقف هيلإ بهذ ميف امهنم لكل ام
 ثيح يبرحب تنز اذإ ةيمذلا وأ ةملسملا نيبو « لعافلا ىلع هدنع دحلا بجي ثيح ةنمأتسم ةيبرحب

 . امهيلع هدنع بجی ال

 :ش ( هل ةعبات ةأرملاو ‹ لجرلا لعف انزلا باب يف لصألا نأ قرفلا وهو ) :م : هلوقب لاق ام هنايب

 وأ ةنونجمب حيحص ىنز ةلأسم يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ) :م ًالحم اهنوکل

 امهيلع بجي اغنإ دحلا نأل :ش ( عبتلا قح يف هعانتما بجوي لصألا قح يف دحل ا عانتماف ) :م ةريغص

 . دحت الف « دحلل بجوم لعف نم تنكم اميف دحلل بجوم لعف نم نيكمتلاب

 ناكف اعبتتسم ناك ام الإو :ش ( لصألا قح يف عانتمالا بجوي ال عبستلا قح يف عانتمالا امأ ) :م
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 ةفينح يبألو . نونجملاو يبصلا نم ةغلابلا نكتو ةنونجم وأ ةيبصب غلابلا ىنز اذإ هريظنو « لصألا
 نإو حيحصلا وه ام ىلع تامرحلاب بطاخم هنأل ءانز نمأتسملا يبرحلا لعف نأ هيف -هللا همحر

 فالخب « اهيلع دحلل بجوم انز وه لعف نم نيكمتلاو « انلصأ ىلع عئارشلاب ًابطاخم نكي مل
 ةعواطملا دحت ةعواطملاب هركملا ىنز اذإ فالتخالا اذه ريظنو « نابطاخي ال امهنأل ‹ نونجملاو يبصلا

 الف « هتعواط ةأرماب نونجملا وأ يبصلا ىنز اذإ : اولاق .دحت ال -هللا همحر- دمحم دنعو « هدنع

 وهو « اهيلع دحلا بجي : -هللا همحر- يعفاشلاو -هللا همحر- رفز لاقو . اهيلع الو هيلع دح

 . -هللا همحر- فسوي يبآ نع ةياور

 غلابلا ىنز اذإ ) :م اذه ريظن يأ :ش ( هريظن ) :م لطاب فالخ كلذو « عبت هنأ ضرغلاو « ًالصأ

 لصألا قح يف همزلتسي ال عبتلا قح يف عانتمالا نأل « اهنود غلابلا دحي هنإف :ش ( ةنونجم وأ ةيبصب
 ال هنإف :ش (نونجملاو يبصلا نم ) :م اهسفن ةغلابلا نيكمت اًضيأ هريظنو يأ :ش ( ةغلابلا نيكمتو ) :م

 . عبتلا قح يف همزلتسي لصألا قح يف عانتمالا نأل « اهيلع دحلا بجي

 :ش ( تامرحلاب بطاخم هنأل انز نمأتسملا يبرحلا لعف نأ هيف -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م
 وهام ىلع) :م تادابعلا نم طوقسلا لمتحي ام اذإف « اًبطاخم نكي مل نإو انزلاو رفكلا ةمرحك

 مل نإو ) :م ءادألا بوجوب اولاق مهنإف « نييقارعلا انخياشم ضعب لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا

 :م . فنصلملا رايد يأ « انرايد خياشم لوق ىلإ ةراشإ :ش ( انلصأ ىلع عئارشلاب اًبطاخم نكي

 : ىلاعت هلوقل :ش ( اهيلع دحلل بجوم انز وه لعف نم ) :م هنم اهسفن ةأرملا نيكمت يأ :ش ( نيكمتلاو)

 . عناملا ءافتناو ىضتقملا بوجول اهيلع دحلا بجيف « (۲ ةيآلا : رونلا ) € اودلجاف ينازلاو ةينازلا ل

 همحر - دمحم ةهبش نع باوج اذه :ش ( نابطاخي ال امهنأل « نونجملاو يبصلا فالخب ) :م

 ام ريظنب سيل اذه نآ كلذ هجوو . عبتلا نم طوقسلا بجوي لصألا نم دحلا طوقس نأ ىلع - هللا

 انزب سيل انزلا ريغ نم نيكمتلاو « امهلعف نوكي الف ٠ نابطاخي ال نونجملاو يبصلا نأل « هيف نحن
 . دحلا بجوي انز انزلا نم نيكمتلاو « انزلا لعفب بطاخم يبرحلاو دحلا بجوي الف

 - دمحمو ةفينح يبأ نيب عقاولا :ش ( فالتخالا ) :م اذه ريظن يأ :ش ( اذه ريظنو ) :م

 همحر - ةفيلح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةعواطملا دحت ةعواطملاب هركملا ىنز اذإ ) :م - هللا امهمحر

 . :ش ( دحت ال -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « -هللا

 ( هتعواط ةأرماب نونجما وأ يبصلا ىنز اذإو ) :م «ريغصلا عماجلا يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 :يعفاشلاو - هللا همحر -رفز لاق . اهيلع الو هيلع دح الف ) :م نونجملا وأ يبصلا تعواط يأ :ش

 امهمحر - يعفاشلاو رفز لوق يأ :ش ( وهو ) :م ةعواطملا ةأرملا ىلع يأ :ش ( اهيلع دحلا بجي

 اهنأل - هللا همحر - دمحأو كلام لاق هبو :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور ) :م - هللا

 . ةقيقح ةيناز

۳۹۹ 



 نأ امهلو . عامجإلاب اذهو « ةصاخ لجرلا دح اهلثم عماجت ةريغص وأ ةنونجمب حيحص ىنز نإو

 امهنم الك نأل اذهو « هبناج نم رذعلا اذكف « هبناج نم دحلا طوقس بجوي ال اهبناج نم رذعلا
 ًابنازو ائطاو وه ىمسي اذهلو ‹ لعفلا لحم ىه امنإو « هنم ققحتي انزلا لعف نأ انلو . هلعفب ذخاؤم
 يف ةيضارلاك لعافلا مساب لوعفملل ةيمست آزاجم ةيناز تيمس اهنأ الإ اهب اًبنزمو ةءوطوم ةأرملاو

 دحلا قلعتيف « نيكمتلاب ةببسم اهنوكل وأ « ةيضرملا ىنعم
 اغإ :ش (عامجإلاب اذهو ‹ ةصاخ لجرلا دح اهلثم عماج ةريغص وأ ةنونجمب حيحص ىنز نإو ) :م

 نايتإك هنأل « دحلا هيلع بجي ال اهئطوف اهلثم عماجت نكت مل اذإ اهنأل « اهلثم عماجت : هلوقب ديق

 يف ؟سانجألا » بحاص لاق ام ىلإ ىرت الأ < اهلثم يف بغرت ال ةميلسلا عابطلا نأل « ةميهبلا

 ال اهرغصل ءطولا لمتحت الو اهاضفأو نينس سمخ اهل ةيراج لجرلا ىطو ولو . موصلا باتك

 «سانجألا» بحاص اًضيأ لقنو «ةميهبلا جاليإك وهو .[٠ . .] ملاذإ هرطفي الو ء هيلع ةرافك

 اهاضفأف اهلثم عماجي ال ةريغص يهو هتأرما ةنبا عماج اذإ ةفينح وبأ لاق . «متسر نبا رداون» نع

 . مألاو تنبلا هل هركأ : فسوي وبأ لاقو . عماجت ال نم هذه نأل « اهنبا هيلع مرحي ال اهب دسفأو

 . اهمأ نيبو هنيب قرفأ ال نكلو « يلإ بحأ ةرثنلا : دمحم لاقو

 نأب عامجإلا ةروص يف امك :ش ( اهبناج نم رذعلا نأ ) :م يعفاشلاو رفزل يأ :ش ( امهل ) :م

 بناج نم يأ :ش ( هبناج نم دحلا طوقس بجوي ال ) :م « ةهركم وأ ةمئان وأ ةيبص وأ ةنونجم تناك

 دحاو لك نوك عماجلاو « اًتونجموأ اًيبص ناك نأب :ش ( هبناج نم رذعلا اذكف ) :م قافتالاب لجرلا

 نم وأ ةأرملاو لجرلا نم يأ :ش (امهنم الك نأل اذهو ) :م هلوق ىنعم وهو « هلعفل ذخاؤم امهنم

 . هبحاص لعفب ال يأ :ش ( هلعفب ذخاؤم ) :م ىثنألاو ركذلا

 يأ :ش ( يه اغنإو ) :م ةقيقح هنم هدوجول لجرلا نم يأ :ش ( هنم ققحتي انزلا لعف نأ انلو ) م

 ‹« لجرلا نم ةقيقح لعفلا نوكل حيضوت :ش ( اذهلو ) :م انزلا لعف يأ :ش ( لعفلا لحم ) :م ةأرملا

 ‹ رش :ش ( ةأرملاو ) :م لعافلا مسا ةروص ىلع :ش ( اينازو اًنطاو وه ىمسي ) :م كلذ لجألو يأ

 . دحلا ةينازلا ىلع بجوأو . ةأرملا ىمسيو

 هللا نأ باوجملا ريرقتو « دحلا ةينازلا ىلع بجوأو « لعافلا مسا ةروصب باوحجلا ريرقتو

 لوعفملل ةيمست ازاجم ةيناز تيمس اهنأ الإ « اهب اًينزمو ةءوطوم ) :م اهامس ةأرملا امهنم [. . .] ىلاعت

 : ةيآلا : ةقاحلا) ( ةيضار ةشيع يف # : ىلاعت هلوق يف :ش ( ةيضرملا ىنعم يف ةيضارلاك لعافلا مساب

 هلوق يف امكو « ىضر تاذ ىنعمب رخآلا ليوأتلاو نيليوأتلا دحأ اذهو ٠ ةيضرملا مساب ١(

 . قرف ىنعمب ۰[. . .] یلاعت

 :م ةأرملا نوكلو يأ « لعافلا مساب لوعفملل ةيمست هلوق ىلع فطع :ش ( اهنوكل وأ ) :م

 :م ًأدتبم :ش ( دحلا قلعتيف ) :منيكمتلا ببسب يأ :ش ( نيكمتلاب ) :م ببس ةبحاص يأ :ش ( ةببسم)

۳1۷ 



 . هترشابم ىلع مثؤمو ‹ هنع فكلاب بطاخم وه نم لعف وهو « انزلا حيبق نم نيكمتلاب اهقح يف
 دح الف انز ىتح ناطلسلا ههركأ نمو : لاق . دحلا هب طاني الف ‹ ةفصلا هذهب سيل يبصلا لعفو

 نم انزلا نأل . -هللا همحر- رفز لوق وهو «دحي الوأ لوقي -هللا همحر- ةفينح وبأ ناكو « هيلع

 نأل هيلع دح ال : لاقف هنع عجر مث ‹ ةيعاوطلا ليلد كلذو « ةلآلا راشتنا دعب الإ نوكي ال لجرلا

 دق راشتنالا نأل ‹ دصق ريغ نم نوكي دق هنأل « ددرتم ليلد راشتنالاو ءًارهاظ مئاق « ىجلملا هببس

 ًاعوط ال اعبط نوکی
 ربخ :ش ( انزلا حيبق نم ) :م نيكمتلا ببس يأ :ش ( نيكمتلاب ) :م ةأرملا قح يف :ش (اهقح يف )

 وه نم لعف) :مانزلا يأ :ش ( وهو ) :م هفينصت فرح يف ةفاضإإلا لثم هيف ةفاضإلاو « ادتبملا

 ىلع) :م انزلا يأ ميثأتلا نم ةثلثم ا ءاثلا رسكب :ش ( مثؤمو ) :م انزلا نع يأ :ش ( هنع فكلاب بطاخم

 فكلاب بطاخم سيل يبصلا نأل :ش ( ةفصلا هذهب سيل يبصلا لعفو ) :م هلعفب يأ :ش ( هترشابم

 ‹« رومخملا لعف اذكو « هنع عوفرم ملقلا نأل « ةيبنجألا ءطو رشاب اذإ اًضيأ مثؤمب سيلو « انزلا نع

 . :ش ( دحل ا ) :م هب قلعتی الف :ش ( هب طانی الف) :م كلذك ناك اذإف

 «رقعلا امهيلع بجي نأ يغبني هتعواطمب انزلاب نونجملاو يبصلا ىلع دحلا بجي مل امل : ليق نإ

 . لثملا رهم وه رقعلاو « دحلاامإو « رقعلاامإ « نيرمألادحأ نع ولخي ال كلملا ريغ يف ءطولا نأل

 امف « (ةريخذلا» يف هركذ بجي مل انه اهو « رهملا هيلع بجي ةهركم وأ ةيبصب يبصلا انز ول اذهلو

 . ؟قرفلا

 يف اهيلع عوجرلا يبصلا يلول ناك هيلع انبجأ ول نأل « هيلع رهملا باجيإ يف ةدئاف ال : انلق
 حصو « مزع كلذب هقحل دقو «اهعمانزلاب اهل ةأرما تراص تعواط ال اهنأل « كلذ لثمب لاحلا

 وأ ةهركم تناك اذإ ام فالخب « باجيإلا ديفي الف « اهسفن ىلع ةيالو اهل نأل « ةأرملا نم رمألا

 تناكف « اهسفن ىلع اهتيالو مدعل اهرمأ حصي ال ةيبصلاو « ةأرماب تسيل ةهركملا نإف « ةيبص

 . ةهركملا ةلزنمب

 ىتح ناطلسلا ههركأ نمو ) :م: ؟ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يآ :ش ( لاق ) :م

 لاق هبو :ش ( رفز لوق وهو «دحي الو لوقي -هللا همحر- ةفينح وبأ ناكو « هيلع دح الف انز

 كلذو  ةلآلا راشتنا دعب الإ نوكي ال لجرلا نم انزلا نأل ) :مدمحأو لوق يف - هللا همحر -يعفاشلا

 هاركإللا ىفتناف « هيفاني ام هاركإلاب قرتفاف اًضيأ رايتخالا ةينالعو « اهتينالع يأ :ش ( ةيعاوطلا ليلد

 نولوقيالو . هل عاط نولوقي مهنأ الإ  ةعاطإ عيطي عاطأ لثم ةيعاوطو اعوط عوطي عاط لاقي

 نأل ءهيلع دح ال لاقو « هنع عجر مث ) :م كل داقنم يأ كدي عوط نالفو « ةعاطإ نولوقي امك هتعاط

 :م ةلآلا راشتنا يأ :ش ( دصق ريغ نم نوكي دق هنأل « ددرتسم ليلد راشتنالاو « ارهاظ مئاق ئجلملا هببس

 :م عوطلا ثيح نم يأ :ش ( اعوط ال ) :م لجرلا عبط ثيح نم يأ :ش ( اًعبط نوكي دق راشتنالا نأل)
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 . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دسح ناطلسلا ريغ ههركأ نإو . ةهبش ثروأف مئانلا يف امك

 هنأو ‹ كالهلا فوخ رثؤملا نأل ‹ ناطلسلا ريغ نم ققحتي دق امهدنع هاركإلا نأل «دحي ال : الاقو

 وأ ناطلسلاب ةناعتسالا نم هنكمتل أردان الإ مودي ال هريغ نم هاركإلا نأ هلو . هريغ نم ققحتي

 فالخب « دحل ا هب طقسي الف هل مكح ال ردانلاو حالسلاب هسفنب هعفد هنكمتو نيملسملا ةعامجب

 . اقرتفاف هيلع حالسلاب جورخلا الو « هريغب ةناعتسالا هنكمي هنأل « ناطلسلا

 ثروأف ) :م هراتخاو هدصق نکی مل نِإو هتلوحف طرفل هتلآ رشتنت دق مئانلا نإف :ش ( مئانلا يف امك )

 وهو رزعي هنكلو « لوق يف - هللاامهمحر - يعفاشلاو رفز لاق هبو دحل أردناف :ش ( ةهبش

 .امهلوق

 - يعفاشلاو رفز لاق هبو :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دح ناطلسلا ريغ ههركأ نإو ) :م

 : - هللا همحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ : :ش (الاقو ):م دمحأو لوق يف - هللا امهر

 وأ ناطلسلا ههركأ ءاوس دحي ال ىنعي . امهدنع ناطلسلا لثم ناطلسلا ريغو :ش ( دحيال ) :م

 فوخ ) :م مكحلا يف يأ :ش (رثؤما نأل ‹ ناطلسلا ريغ نم ققحتي دق امهدنع هاركإلا نال ) :م هریغ

 .هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ناطلسلا ريغ نم يأ :ش ( هريغ نم ققحتيف « كالهلا

 ناطلسلا ريغ نم هاركإللا نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هريغ نم هاركإلا نأ هلو ) :م

 نيملسملا ةعامجب وأ ناطلسلاب ةناعتسالا نم ) :م هركملا نكمتل يأ :ش ( هنكمتل اردان الإ مودي ال ) :م

 ردصملا لوعفم بصنلاب هعفد هلوقو « هلوقب هنكمتل هلوق ىلع اًمطع رجلاب هنكمتو :ش ( هعفد هنكمنو
 ناطلسلا ريغ نم عقو اذإ هاركإلا عفد نم نكمتي هركملا نأ هلصاحو . ناطلسلا ريغ عفد يأ

 . حالسلا لامعتساب هسفنب وأ نملسملا ةعامحل وأ ناطلسلاب

 هيلإ لصي ال هنإف ناطلسلا امأ . نامزلا اذه يف كلذ نم ءيشب نكمتي ال هنإف رظن هيف : تلق

 مهنإف نيملسملا ةعامج امأو « ناطلسلا ةملظ نم رسكب هركملاب هركملا ناك اذإ اميس ال « دحاو لك

 :ش ( حالسلاب هسفنب ) :م هاركإلا هركملا عفد امأو . يغبني امك نامزلا اذه يف مالسإلا ةريغ مهل سيل

 ةملظلا لامكلا لامعلا نم وأ ةطرشلا ةالو نم هاركإإلا ناك اذإ اميس الو « ادح دعيف « هريغب وأ

 « ناهربو ةجح فالتخا ال نامزو رصع فالتخا اذه نأ : «يفاكلا» يف ركذ اذه لجألو . ةنوخلا

 ترهظ اننامز يفو « هريغ هاركإ ىلع دحأ رساجتي ال ثيحب ةبلغو ةوق هنمز يف ناك ناطلسلاف

 اننامز يفو « نياع اب امهنم لك ىتفأ امف ناطلسلا ريغ نم هاركإلا ققحتيف « بلختم لكل ةوقلا
 . امهلوقب ىتفي ال بلغتم لكل ةوقلا ترهظ

 :ش ( هريغب ةناعتسالا هنكمي ال هنأل « ناطلسلا فالخب « دحلا هب طقسي الف هل مكح ال ردانلاو ) :م

 ( اقرتفاف هيلع حالسلاب ) :م جورخلا هنكمي الو يأ :ش ( جورخلا الو ) :م ناطلسلا ريغب يأ

۳۱۹ 



 ء انزلاب ترقأ وأ ينجوزت : يه تلاقو . ةنالفب ىنز هنأ ةفلتخم سلاجم يف تارم عبرأ رقأ نمو

 ‹ قدصلا لمتحي حاكنلا ىوعد نأل . كلذ يف رهملا هيلعو هيلع دح الف اهتجوزت : لجرلا لاقو

 ىنز نمو . عضبلا رطخل اميظعت رهملا بجو دحلا طقس اذإو ‹ ةهبش ثروأف نيفرطلاب موق وهو
 انزلا لعفب اهلتق هانعم « ةميقلا هيلعو دحي هنإف اهلتقف ةيراجب

 ىنز هنأ ةفلتخم سلاجم ةعبرأ يف تارم عبرأ رقأ نمو ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق

 ( هيلع دح الف اهتجوزت لجرلا لاقو انزلاب ) :م ةأرملا يأ :ش ( ترقأ وأ ينجوزت يه : تلاقو < ةنالفب

 . « ىفاكلا » ىف اذك « اهيلع الو :ش

 - يفاريسلا نيدلا ءالع انخيش ةخسن يفو «يزارتألا هطبض اذك امهيلع خسنلا ضعب يفو

 ‹ةفلتخم سلاجم يف تارم عبرأ هلوقب ديق اغإو « اهيلع الو ةيشاحلا يف بتكو -ىلاعت هللا همحر

 .ةدحاو ةرم كلذ ربتعي دحاو سلجم يف تارم عبرأ رقأ اذإ هنأل

 اميف اذه نكل « لحملا رطخل هنأب رهملا بجو دحلا طقس امل هنأل :ش ( كلذ يف رهملا هيلعو ) :م

 ال دحلا نأل ءاهل رهم الف دحلا دعب ىوعدلا تناك اذإف « رقملا دحي نأ هيف لبق حاكنلا ىوعد ناك اذإ

 . ةماقإلا دعب ضقني

 ةيفان هتبلاط رارقإب يهو حاكنلا لجرلا ىعداو انزلاب ترقأ اذإ رهملا بجي فيك : تلق نإف
 . رهملا

 ‹ حاكنلا ىوعد نم ةهبش «ةتباث ةهبشب امهنع طقس دحلا نكل « كلذك رءألا نإ معن : تلق

 . لحملا رطخل ةنابإ لثملا رهم وهو « رقعلا بجوف انزلاب هرارقإ ىلإ تفتلي مل دحلا طوقس دعبف

 يفرطب موقي حاكنلا يأ :ش ( نيفرطلاب موقي وهو ‹ قدصلا لمتحي حاكنلا ىوعد نأل ) :م

 طوقس يف ةهبش ثروأ اهتجوزت هلوق وأ ينجوزت اهلوق يأ :ش ( ةهبش ثروأف ) :م ةأرملاو لجرلا

 رهملا نأل «لحملا وهو :ش ( عضبلا رطخل اًميظعت رهملا بجو دحلا طقس اذإف ) :م يعدملا نع دحل ا

 . حاكنلا يف ىلاعت هلل اح بجی

 يفني الف حاكنلا ههبشب اهقح يف تبثي اهنع دحلا طقس امل انهو « ةضوفملا يف بجي اذهلو

 . حاكنلا ةقيقح يف امك اهئافتناب رهملا

 ‹ ةيراجلا يف ةلأسملا عضو اغنإ :ش ( ةميقلا هيلع بجيو دحي هنإف « اهلتقف ةيراجب ىنز نمو ) :م
 عماذه لعف ول هنإف « ةمألاو ةأرملا نيب توافتي ال نامضلا عم دحلا بوجو وهو مكحلا ناك نإو

 قح يف نأل < ةمألا قح يف درت امنإ دحلا بوجو مدع يف ةهبشلا نأ امل « ةيدلاو دحلا بجي ةرحلا

 كلم يف لدبملاو لدبلا عمتجي اليك اكلم ريصت ةمألاو « ةيدلا ءادأ دنع ينازلل اكلم ريصت ال ةرحلا

 اغإ :ش ( انزلا لعفب اهلتقف ) :م - هللا همحر - دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م دحلاو لجر

۰ 



 «دح ال - هللا هحر - فسوی يب نعو .همکح امهنم دحاو لک ىلع «رفویف نیتیانج ینج هنل

 اذه ىلع وهو ءاهب ىنز ام دعب اهارتشا اذإ امك راصف «ةمأل كلملا ببس ةميقلا نامض ررقت نأل

 لبق قورسملا كلم اذإ امك «هطوقس بجوي دحلا ةماقإ لبق كلملا ببس ضارتعاو فالتخالا

 . لتق نامض هنآ امهلو . عطقلا

 همحر - يزارتألا لاق . « ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا نأل ؛ - هللا همحر - دمحم لوق وه

 فسوي وب ركذ : ريغصلا عماجلل هحرش يف ثيللا وبأ ركذ نكلو « فالح هيف ركذي ملو : - هللا

 . ةصاخ ةفينح يبأ لوق اذه نأ «يلامألا» يف

 ركذاذكو « قافتالاب دحلا اهيلعف ةرح تناك ولو « هيلع دح هل : فسوي يبأ لوق يفو

 :ش ( نيتيانج ىنج هنأل ) :م دمحم هيف لوق الو « فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب ةموظنملا يف فالحل ا

 مكح يأ :ش ( همكح ) :منيبناجلا نم يأ :ش ( امهنم ةدحاو لك ىلع رفويف ) :م لتقلاو انزلا امهو

 ‹« سفنلا ىلع ةيانجلاب ةميقلا نمضيو انزلل دحيف امهنم ةدحاو لك بجومب ذخاؤت ينعي « ةيراجل ا
 . مدلا نامض هنأل « دحلا بوجو نع اًعنام ةميقلا نامض نوكي الف « ناعمتجيف امهنيب ةافانم الو

 الف :ش ( ةمألا كلمل ببس ةميقلا نامض ررقت نأل « دحي ال هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 ةمألا يأ :ش ( اهارتشا اذإ امك ) :م اذه مكح يأ :ش ( راصف ):م دحلا طقس دحلا ةماقإ ليبق اهكليي

 . دحلا ةماقإ لبق :ش ( اهب ىنز ام دعب) :م

 فالخلا اذه ىلع دحلا ةماقإ لبق انزلا دعب ةيراجلا ءارش يأ :ش ( فالخلا اذه ىلع وهو ) :م

 يف فالخلا نكل ‹ فلتخملا ىلإ فلتخملا در هنآأكو « فسوي ىبأل اًقالخ دمحمو ةفينح ىبأ دنع

 ۰ . هيف نحن ام فالخب « ةياورلا رهاظ يف روكذم انزلا دعب ةارتشملا

 اذإ امك ) :م دحلا طوقس يأ :ش ( هطوقس بجوي دحلا ةماقإ لبق كلملا ببس ضارتعاو ) :م

 . عطقلا طقس قراسلا دي عطق لبق هنم قورسملا كلم اذإ امك يأ :ش ( عطقلا لبق قورسملا كلم

 نامض نامضلا اذه نأ يأ :ش ( لتق نامض هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 امن مدلاو :ش ( مد نامض هنآل « كلم لا بجوي الف ) :م نينس ثالث يف ةلقاعلا ىلع بجي اذهلو « لتق

 سيل تيملاو كلملاو توملا دعب بجي مدلا نامضو مد نامض هنأل « اذكه ررقي نأ نكيو هنكيال

 نإ يف هبجوي اغنإف ) :م كلم لا بجوي لتقلا نامض ناك ولو يآ :ش ( هبجوي ناك ولو ) :م كلملل لحمب

 . « ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ةلأسملا نأل ؛ - هللا همحر - دمحم لوق وه

 هحرش يف ثيللا وبأ ركذ نكلو « فالخ هيف ركذي ملو : - هللا همحر - يزارتألا لاق

 . ةصاخ ةفينح يبأ لوق اذه نأ «يلامألا» يف فسوي وبأ ركذ : ريغصلا عماجلل

۳۲١ 



 « دحي ال -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . همكح امهنم دحاو لك ىلع «رفويف نيتيانج ىنج هنأل

 اذه ىلع وهو « اهب ىنز ام دعب اهارتشا اذإ امك راصف « ةمألا كلل ببس ةميقلا نامض ررقت نأل

 لبق قورسملا كلم اذإ امك « هطوقس بجوي دحل ا ةماقإ لبق كلملا ببس ضارتعاو فالتخالا

 يف هبجوي اغنإف هبجوي ناك ولو . مد نامض هنأل « كلملا بجوب الف لتق نامض هنأ امهلو. عطقلا
 ءًادنتسم تبثي كلملاو تيفوتسا اهنأل « عضبلا عفانم يف ال قورسملا ةبه يف امك نيعلا

 ركذاذكو « قافتالاب دحلا اهيلعف ةرح تناك ولو « هيلعدح هل : فسوي يبأ لوق يفو

 امهو ( نیتیانج ینج هنال ): م دمحمل هيف لوق الو ‹« فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب ةموظنملا يف فالخلا

 ينعي « ةيراجلا مكح يأ ( همكح ): منيبناجلا نم يأ ( امهنم ةدحاو لك ىلع رفويف ): م لتقلاو انزلا

 امهنيب ةافانم الو « سفنلا ىلع ةيانجل اب ةميقلا نمضيو انزلل دحيف امهنم ةدحاو لك بجومب ذخاؤت
 . مدلا نامض هنأل « دحلا بوجو نع اًعنام ةميقلا نامض نوكي الف « ناعمتجيف

 الف ( ةمألا كلمل ببس ةميقلا نامض ررقت نأل «دحي ال هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ): م

 دعب): م ةمأالا يأ ( اهارتشا اذإ امك ): ماذه مكح يأ ( راصف ): م دحلا طقس دحل ا ةماقإ ليبق اهكلي

 . دحلا ةماقإ لبق ( اهب ىنز ام

 يبآ دنع فالخلا اذه ىلع دحل ا ةماقإ لبق انزلا دعب ةيراحلا ءارش يأ ( فالخلا اذه ىلع وهو ): م

 ةارتشملا يف فالخلا نكل « فلتخلملا ىلإ فلتخملا در هنأكو « فسوي ىبأل اًقالخ دمحمو ةفينح

 . هيف نحن ام فالخب « ةياورلا رهاظ يف روكذم انزلا دعب

 كلم اذإ امك ): م دحلا طوقس يأ ( هطوقس بجوي دحلا ةماقإ لبق كلملا ببس ضارتعاو ): م

 . عطقلا طقس قراسلا دي عطق لبق هنم قورسملا كلم اذإ امك يأ ( عطقلا لبق قورسملا

 ‹ لتق نامض نامضلا اذه نأ يأ ( لتق نامض هنآ ): م دمحمو ةفينح يبألو يأ ( امهلو ): م

 هنكيي ال امن مدلاو ( مد نامض هنأل « كلملا بجوي الف ): م نينس ثالث يف ةلقاعلا ىلع بجي اذهلو

 لحجب سيل تيملاو كلملاو توملا دعب بجي مدلا نامضو مد نامض هنأل « اذكه ررقي نأ نكيو

 يف امك نيعلا يف هبجوي اغنإف ): م كلم لا بجوي لتقلا نامض ناك ولو يأ ( هبجوي ناك ولو ): م كلملل
 بجوي ال كلملا بجوي نامضلا اذه ناك ول هريرقت ( تيفوتسا اهنأل ‹ عضبلا عفانم يف ال قورسملا ةبه

 . تشالتو تمدعناف تيفوتسا ضارعآ يه يتلا عضبلا عفانم يف ال ةدوج وم يه يتلا نيعلا يف

 ءدانتسالا قيرطب تبثي ناودعلا نايب يف تباشلا كلم ا نأ الإ :ش ( اًدنتسم تبثي كلم او ) :م

 حتفب :ش ( ىفوتسملا يف رهظي الف ) :م هلوق ىنعم وهو « بئاغلا يف ال مئاقلا يف رهظي دانتسالاو

 يأ ‹ عضبلا ةعفنم ليوأت ىلع يفوتسملا ىلإ عجار ريمضلاو : يزارتألا لاق :ش ( اهنوكل ) :م ءافلا

 مل نذإف :ش ( ةمودعم ) :م عبرأ نوكي نأ هجوألاو تمدعنا اهنأل ةافوتسملا عفانم يف كلملا رهظي ال

 . دحلا طقسي ملف « ةافوتسملا عضبلا عفانم يف كلملا ةهبش تبثي
۳۲ 



 . ةهبش ثروأف « نيع يهو ءايمعلا ةثجلا يف تبشي كلانه كلم ا نأل ٠ دحلا طقسيو اهتميق هيلع

 بهذأف ) :م ةيراجل اب يأ :ش ( اهب ىنز اذإ ام فالخب ) :م انلق يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 :م ةيراجلا ةميق فصن وهو « نيعلا ةميق يأ :ش ( اهتميق هيلع بجي ثيح ) :م ثيح :ش (اهنيع
 تبثي نأ زاجف ‹ ضوع ال :ش ( نيع يهو ءايمعلا ةثجلا يف تبثب كلانه كلملا نأل « دحلا طقسيو)

 تبثي مل هيف عزانتملا ةروص يفو . دحلا طوقس يف :ش ( ةهبش ثروأف ) :م دانسإلا قيرطب اهيف كلملا

 ةمودعم اهنأل « اًضيأ عفانملا يف تبثي ملو « مد نامض نامضلا كلذ نأل ءًالصأ ةيراجلا يف كللا

 . ةهبشلا نادقفل دحلا طقسي

 (مامإلا هعنص ءيش لكو ):م : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 هرسفو « ثيللا وبأ هلاق « ةفيلخلا مامإلا نم دارملاو « رمخلا برش وأ ىنز وأ اتاسنإ فذق نإف :ش
 الإ هيلع دح الف ) :م مامإ هقوف سيل ةفيلخلا نآ كش الو :ش ( مامإ هقوف سيل يذلا ) :م : هلوقب

 :ش (اهتماقإو « هللا قح دودحلا نأل « لاومألابو ) :م اًضيأ ذخؤيو يأ :ش ( هب ذخؤب هنإف « صاصقلا
 ةماقإ مامإلا ريغل سيل يأ :ش (هريغ ىلإ ال ) :م مامإلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ) :م دودحلا ةماقإ يأ
 .دودحلا

۳۲۳ 



 هب ذخؤي هنإف ‹ صاصققلا الإ هيلع دح الف مامإ هقوف سيل يذلا مامإلا هعنص ءيش لكو : لاق

 هسفن ىلع ميقي نآ هنكمي الو ‹ هريغ ىلإ ال هيلإ اهتماقإو ‹ ىلاعت هللا قح دودحلا نأل « لاومألابو

 نيملسملا ةعنمب ةناعتسالاب وأ هنيكمتب امإ قحلا ىلو هيفوتسي هنأل « دابعلا قوقح فالخب ديفي ال هنأل

 رئاس مكحك همكحف عرشلا قح هيف بلغملا : اولاق فذقلا دح امأو . اهنم لاومألاو صاصقلاو

 ىلاعت هللا قح ىه ىتلا دودحلا

 اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةدامشلا باب

 ىلع) :م ىلاعت هللا قح ميقي يأ :ش ( ميقي نأ ) :م مامإلا نكي الو يآ :ش ( هنكمي الو ) :م

 دوصقملاو . ارجاز عقيالف « الم عقيال هنأل « هتدئاف بوجوملا بوجولا :ش ( ديفي ال هنأل « هسفن

 هنأل ‹ هيلع يضقي نأ يضاقلا ردقي الو « روجزملا ريغ رجازلا نوكي نأ دب الف ‹دحلا رجازلا نم

 . ايندلا يف ىلاعت هللا ىح طقسي ءاضقلا هالو يذلا وه

 بحاص يأ :ش ( قحلا يلو ) :م قحلا يفوتسي يأ :ش ( هيفوتسي هنأل « دابعلا قوقح فالخب ) :م

 يف هايإ مامإللا نيكمتب يآ :ش ( هنيكمتب امإ) :م ليكولاو يصولا لوانتيل يلولا ظفل راتخاو « ىحلا

 عنمت يأ « هعني ةعنمو زع يف نالف لاقي « مهتوقب يأ :ش ( نيملسملا ةعنمب ةناعتسالاب وأ ) :م هقح ذأ

 . ءادعألا نم هدصق نم ىلع

 هنأل « ءاوس اهيف هريغو مامإلاف ء دابعلا قوقح نم يأ :ش ( اهنم لاومألاو صاصقلاو ) :م

 . لمأت هيفو اولاق اذك « نيملسملا ةعنمب لام لاو صاصقلا ءافيتسا نكي

 ءيجي ام ىلع :ش ( عرشلا قح هيف بلغم ا ) :م انؤاملع لاق يأ :ش ( اولاق فذقلا دح امأو ) :م

 هللا قح يه يتلا دودحلا رئاس مكحك ) :م فذقلا دح مكحف يأ :ش ( همكحف ) :م هللا ءاش نإ هبا يف

 دحي نأ بجول عرشلا قح هيف بلغم ا ناك ول لوقي نأ لباقتو مامإلا هب ذخاؤي ال ينعي :ش ( ىلاعت
 . دبعلا قح هنأل « دحي هنأ مدقت دقو ىنز ول امك « فذق اذإ نمأتسملا

 ام بسحب امهنم لكب لمعتسيف « ةلاحم ال نيقحلا ىلع لمتشي فذاقلا فذق نأ باوحلاو

 هللا قح نوكي نأ مامإلاب قيلي امو ءافتنالا ناكمإل دبعلا تح نوكي نأ يبرحلاب تيلي امو < هب قلی

 . ملعأ هللاو هنم هيفوتسي مامإ هقوف سيل هنأل « ىلاعت

 ( اهنع عوجرلاو انزلا ىلع ةداهشلا باب ) :م

 دق ةداهشلا نع عوجرلا مكح يتأيسو « انزلا ىلع ةداهشلا ماكحأ نايب يف باب | ذه يأ :ش

 رخأو« ةداهشلاو رارقإلا امهو « ريغال نيئيش دحأب نوكي اغإ مامإلادنع انزلا توبث نأ رم
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 الإ مهتداهش لبقت مل مامإلا نع مهدعب هتماقإ نع مهعنمي مل مداقتم دحب دوهشلا دهش اذإو : لاق
 وأ رمخ برشب وأ ةقرسب دوهشلا هيلع دهش اذإو : «ريغصلا عماحلا» يفو . ةصاخ فذقلا دح يف

 لطبت ىلاعت هلل اًقح ةصلاخلا دودحلا نأ هيف لصألاو . ةقرسلا نمضو « هب ذخؤي مل نيح دعب انزب

 دحأ وه يذلا رارقإلابو دابعلا قوقحب اهربتعي وهو -هللا همحر- يعفاشلل افالخ « مداقتلاب
 نيتبسحلا نيب ريخم دهاشلا نأ انلو . نيتجحلا

 ةنيغضل كلذ دعب ءادألا ىلع مادقإلاف رتسلا رايتخال ناك نإ ريخأتلاف « رتسلاو ةداهشلا ءادأ نم

 انزلا توبث فلسلا نع لقني مل ىتح « ردنو ةداهشلاب انزلا توبث ةلقل رارقإلا نع انه اه ةداهشلا

 امك « ةلحكملا يف ليملاك روكذملا فصولا ىلع لودع لاجر عبرأ هتيؤر ذإ ةداهشلاب مامإلا دنع

 . ةردقلا ةياغ ريغ يف بالكلا يف

 نع مهدعب هتماقإ نع مهعنمي مل مداقتم دحب دوهشلا دهش اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رکذ مث ٠‹ هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةصاخ فذقلا دح يف الإ مهتداهش لبقت مل مامإلا

 وأ ةقرسب دوهشلا هيلع دهش اذإو : « ريغصلا عماجحلا» يفو ) :م : هلوقب ؟ريغصلا عماجلا» ظفل فنصملا

 ىلع حاضيإ ةدايز ىلع هلامتشال :ش ( ةقرسلا نمضو « هب ذخؤي مل نيح دعب انزب وأ رمخ برشب
 هنم دافتسا يذلا نيحلا ظفل ةدايزو « انزلاو رمخلا برشو ةقرسلا نم احيرص دحلا بجوي ام ديدعت

 . ةقرسلا يف نامضلا تابثإ ةدايزو مداقتلا يف رهشأ ةتس ردقو خياشملا ضعب

 اتئاك اًمح ًاصولخ يأ :ش ( اًقح ةصلاخلا دودحلا نأ ) :م بابلا اذه يف لحي :ش (لصألاو ) :م

 :ش ( يعفاشلل اًقالخ « مداقتلاب لطبت ) :م رمخلا برش دحو انزلا دحو ةقرسلا :ش ( ىلاعت هلل) :م

 نعو . - هللا همحر - دمحأو كلام لاق هبو « مداقتلاب رارقإلاو ةداهشلا لطبت ال لوقي ثيح

 ةفينح يبأ نعو . مداقتلا دعب نالبقي ال رارقإلاو ةداهشلا : ىليل يبأ نبا لاقو . انلوق لثم دمحأ

 : رفز لاقو . مداقتلاب لطبي هنإف « رمخلا برشب رارقإلا الإ مداقتلاب لطبي ال رارقإلا فسوي يبأو

 . ةنيبلا ةجحل اًرابتعا دودحلاب رارقإلا عنمي مداقتلا

 ثيح :ش ( دابعلا قوقحب ) :م ةداهشلا ربتعي يأ :ش ( اهربتعي ) :م يعفاشلا يأ :ش ( وهو ) :م

 (نيتجحلا دحأ وه يذلا ) :م رارقإإلاب اهربتعيو يأ :ش ( رارقإلابو ) :م دابعلا قوقح يف مداقتلا عني ال

 . رارقإلاو ةنيبلا امهو :ش

 نيتلمهملا نيسلا نوكسو ءاحلا رسكب - ةبسح ةينثت :ش ( نيتبسحلا نيب ريخم دهاشلا نأ انلو ) :م

 يأ « نيتبسح نيب : يكاكلا لاقو . ىلاعت هللا دنع رجألا كباستحا ةبسحلا : « لمجملا» يف لاقو

 رتسلاو ةداهشلا ذإ « بسحلا عمجلاو «ةبسحلا مسالاو « ارجأ اذكب بسحأ لاقي « نيبولطم نيرجأ
 . نيتبسح نم نالدب امهنأ ىلع رجل اب امهالك : يزارتآلا لاقو
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 اًنقيتف ء امثآ اقساف ريصي رتسلل ال اهيف ريخأتلا ناك نإو « اهيف مهتيف ‹ هتك رح ةوادعل وأ  هتجيه

 صلاخ ةفرسلاو رمخلا برشو انزلا دحف « هسفن يداعي ال ناسنإلا نأل « رارقإلا فالخب « عناملاب

 هيف فذقلا دحو « ًاعنام هيف مداقتلا نوكيف « رارقإلا دعب اهنع عوجرلا حصي ىتح « ىلاعت هللا قح
 يف عنام ريغ مداقتلاو « رارقإلا دعب هعوجر حصي ال اذهلو « هنع راعلا عفد نم هيف امل « دبعلا قح

 بجوي الف ‹ ىوعدلا مادعنا ىلع مهريخأت لمتحيف ‹ طرش هيف ىوعدلا نأل «دابعلا قوقح

 ةقرسلا دح فالخب ‹ مهقيسفت

 :م امهدحأ هريدقت فوذحم ًأدتبمل ربخ امهنم دحاو لك نأ ىلع نسحأ امهيف عفرلا : تلق

 4 هلل ةداهشلا اوميقأو : ىلاعت هلوقلف ةداهشلا امأ :ش ( رتسلاو ):م رخآلاو :ش ( ةداهشلا ءادأ نم)

 ملسم ىلع رتس نم » : لاق هنأ يب يبنلا نع ةريره وبأ ىور املف رتسلا امأو « ( ۲ ةيآلا : قالطلا )

 ‹ حالصلا ىلع هرمأ لمحي رمألا لوأ يف دهشي مل اذإ دهاشلا نإ مث « « ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس

 . كلذ دعب مث « دحلا الو بودنملا رتسلا راتخا هنإ لوقي نأب

 :م همادقإ يأ :ش ( مادقإلاف رتسلا رايتخال ناك نإ ) :م ةداهشلا ريخأت يأ :ش ( ريخاتلاف ) :م

 تجيه نم هنيعب يأ :ش ( هتجيه ) :م دقحلا وهو « نيتمجعملاب :ش ( ةنيغضل كلذ دعب ءادألا ىلع)

 نإو ) :م لبقي ملف « ةداهشلا يف يآ :ش ( اهيف مهتيف هتكرح ةوادعل وأ ) :م ثعبناف ةقانلا تجيه ام

 ( انآ اًقساف ريصي ) :م هيلع رتسلا لجأل يأ :ش ( رتسلل ال ) :م ةداهشلا يف يأ :ش ( اهيف ريخأتلا ناك

 ول ىرت الأ « لبقت الف « لوبقلا نم :ش ( عناماب اًتقيتف ) :م كلذك ناك اذإف « دحلا ريخأت نأل :ش

 عم ءادألا كرتل لبقي ال ىعدا مث رذع الب دهاشلا رخأف دابعلا قوقح يف ةداهشلا يعدملا بلط

 . ناكمإلا

 مدعنتف :ش ( هسفن يداعب ال ناسنإلا نأل ) :م مداقتلاب لطبي ال ثيح :ش ( رارقإلا فالخب ) :م

 دعب اهنع عوجرلا حصي ىتح « ىلاعت هللا قح صلاخ ةقرسلاو رمخلا برشو انزلا دحف ) :م ةمهتلا

 يأ :ش ( اذهلو « هنع راعلا عفد نم هيف امل « دبعلا قح هيف فذقلا دحو « اًعنام هيف مداقتلا نوكيف ءرارقإلا

 قوقح يف عنام ريغ مداقتلاو رارقإلا دعب عوجرلا حصي ال ) :م دبعلا قح هيف فذقلا دح هنوك لجألو

 دوهشلا ريخأت يأ :ش ( مهريخأت لمتحيف طرش ) :م دبعلا قح يف يأ :ش ( هيف ىوعدلا نأل « دابعلا

 :م مهئارش ريخأت يأ [. . . ] متو اهترجأب يأ :ش ( بجوي الف « ىوعدلا مادعنا ىلع ) :م ةداهشلاو

 . بجوملا مدعل :ش (مهقيسفت)

 دابعلا قوقح يف امك ةقرسلا يف طرش ىوعدلا لاقي امع باوج :ش ( ةقرسلا دح فالخب ) :م

 ‹ ىوعدلا طرشب الإ نكي مل دابعلا قوقح يف مداقتلا دعب لوبقلا نأ ملعيف « مداقتلا عنمت كلذ عمو

 :ش ( دحلل طرشب تسيل) :م ةقرسلا دح يف يأ :ش ( هيف ىوعدلا نأل ) :م هلوقب عنملاب ًالوأ ب اجأف

 رمخلا برشو انزلا دحف هلوق نم :ش ( رم ام ىلع ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل ) :م دحلا ةماقإل يأ
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 ‹ لاملل تطرش اغنإو « رم ام ىلع ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل ٠ دحلل طرشب تسيل ىوعدلا نأل

 ماقت ةقرسلا نالو « درف لك يف ةمهتلا دوجو ربتعي الف « هلل اًقح دحلا نوك ىلع رادي مكحلا نألو

 ‹ امثآ اقساف ريصي نامتكلابو « همالعإ دهاشلا ىلع بجيف « كلاملا نع ةرغ ىلع رارستسالا ىلع

 همحر- رفزل ًافالخ «اندنع ءاضقلا دعب ةماقإلا عنمي ءادتبالا يف ةداهشلا لوبق عنمي امك « مداقتلا مث

 . ىلاعت هللا قح صلاح ةقرسلاو

 يأ :ش ( لاملل ) :م ءاعدالا ليوأت ىلع لعفلا ريكذتو ىوعدلا يأ :ش ( تطرش اغنإو ) :م

 الب عقو هنأل « اهموقي اًعنام ةداهشلا ريخأت ناك دحلل اًطرش ىوعدلا نكت ملاملف « لاملا لجأل

 ىنعملا نأ هريدقت :ش ( ىلاعت هلل اًقح دحلا نوک ىلع رادي ) :م رخآ باوج :ش ( محلا نألو ) :م رذع

 رمآ كلذو « ةوادعلاو ةفصلا وه ةمث ىلاعت هلل اًقح ةصلاخلا دودحلا يف مداقتلا يف ةداهشلل لطبملا

 يف ىنعملا كلذ دجو ءاوس « ىلاعت هلل اقح دحلا نوك ىلع مكحلا رادم راديف « هيلع علطي ال نطاب

 . ال وأ درف لک

 الف ) :م هدارفآ نم درف لك يف ةقشملا دوجو ىلع فقوت ريغ نم رفسلا ىلع ةصخرلا ريدأ امك

 ‹ ةمهتلا ماقم ةمئاق مداقتلا ةروص هلصاح . دحلا دارفأ نم :ش ( درف لك يف ةمهتلا دوجو ربتعي

 . هانركذ دقو « رفسلا يفامك < ال وأ ةمهتلا تدجو « ءاوس

 اهنأل :ش ( رارستسالا ىلع ماقت ) :م ةقرسلا نأ هريدقتو « رخآ باوج :ش ( ةقرسلا نألو ) :م

 قورسملا نوكي الف :ش ( كلاملا نع ) :م ةلفغ يأ :ش ( ةرغ ىلعو ) :م اًبلاغ يلايللا ةملظ يف دجوت

 :م هتداهشب :ش ( همالعإ دهاشلا ىلع بجيف ) :م دهاشلاب دهشتسي ىتح ةداهشلاب اًقراع هنم

 راهنلا يف نوكي فذقلا نإف « فذقلا دح فالخب « هتداهش درف :ش ( اًمثآ اقساف ريصي نامتكلابو)

 . اًقساف ريصي ال هملعي مل اذإف « هاريو دهاشلا فوذقملا فرعيف « ابلاغ ةداهشلا

 :م فالخ ال رمألا ءادتبا يف يأ :ش (ءادتبالا يف ةداهشلا لوبق عنمي امك مداقتلا مث) :م

 عنمي ال هديقف :ش (رفزل ًافالخ ءاندنع ءاضقلا دعب) :م دحلا ةماقإ يأ : ش (ةماقإلا عنمي)
 ذخأ مث «دحلا ضعب برض امدعب) :م ينازلا يأ :ش (بره ول ىتح) :م هلوقب كلذ حضوأو
 باب يف ءاضقلا نم) :م ءافيتسالا يأ : ش (ءاضمإلا نأل ءدحلا هيلع ماقي ال نامزلا مداقت امدعب

 .مامإلا ىلإ ًاضيوفت ناك اذهلو «ءاضقلل ةمتت ءاضمإلا ناك :ش (دودحلا
 كلذو «ءافيتسالا نم هنيكمتل وأ هقحب قحلا هل نم مالعإلا نوكي نأ امإ ءاضقلا نأل اذهو

 ءءافيتسالا ةقيقحب ةيباينلا ىلاعت هللا قوقح ىف ربتعملا نوكيف ىلاعت هللا قوقح يف روصتي ال

 . ءاضقلا لبق مداقتلاك ءاضقلا دعب ءافيتسالا لبق مداقتلا ناكف

 عماجلا» يف) : مدمحم يأ : ش (راشأو « مداقتلا دح يف) : م ءءاملعلا يأ : ش (اوفلتخاو) :م
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 نأل ‹ دحلا هيلع ماقي ال نامزلا مداقت امدعب ذخأ مث « دحلا ضعب برض امدعب بره ول ىتح -هللا

 . دودحلا باب ىف ءاضقلا نم ءاضمإلا

 «نيح دعب : لاق هنإف ‹ رهشأ ةتس ىلإ «ريغصلا عماجلا» يف راشأو « مداقتلا دح يف اوفلتخاو

 ىلإ هضوفو كلذ يف ردقي مل -هللا همحر- ةفينح وبأو . -هللا همحر- يواحطلا راشأ اذكهو

 وهو ‹ لجاع هنود ام نال ‹ رهشب هردق هنآ -هللا همحر- دمحم نعو . رصع لک يف يضاقلا يأر

 هب دري مل : مالسإللا رخف لاقو . رهشأ ةتس نيحلاو :ش ( نيح دعب لاق هنإف . رهشأ ةتس ىلإ «ريغصلا

 قالطإلا دنع نيحلا مسا نأل ‹ رهشأ ةتس ىلإ يأ :ش ( يواحطلا راشأ اذكهو ) :م مزاللا رمألا

 . انيح هملكأ ال ةلأسم يف امك « رهشأ ةتس ىلإ فرصني

 ريداقتلا بصن نأل . اًئيش ردقي مل مداقتلا دح يف يأ :ش ( كلذ يف ردقي مل ةفينح وبأو ) :م

 راصعألاو لاوحألاب فلتخي مداقتلا نأ ال :ش ( رصع لك يف يضاقلا يأر ىلإ ) :م مداقتلا دح - هللا

 . رصع لك يضاقلا يأر ىلإ ضوفيف

 ام يأ :ش ( هنود ام نأل « رهشب ) :م مداقتلا يأ :ش ( هردق هنأ -هللا همحر- دمحم نعو ) :م

 نم نأ ليلدب « اعرش لاجعلا ىندأ هنإ : - هللا همحر - يزارتألا لاق :ش ( لجاع ) :م رهشلا نود

 . رهشلا نود ام كلذ هيلع عقي ًالجاع نالف قح يضقيل فلح

 ريدقت نأ :ش ( وهو ) :م ةروهشملا انباحصأ بتك يف ةياورلا هذه تدجو امو : ىكاكلا لاقو

 وه رهشب مداقتلا ريدقت يأ :ش ( حصألا وهو « فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةياور ) :م رهشب مداقتلا

 . حصألا

 ةفينح يبأ ىلع اندهج : فسوي وبأ لاق «ىلعملا رداون» نع : «سانجألا» ىف ىفطانلا لقنو

 . ىبأف اًئيش كلذ يف تقوي نأ - هللا همحر

 نم لقأ اولاقف ءاهب ىنز ىتم دوهشلا يضاقلا لأس ول : ةفينح وبأ لاقو «درجملا» ىف ركذ دقو

 . [. . .] رثكأ وأ ارهش : اولاق نإو « دحلا ميقأ رهش

 لوق وهو « رهشب ةياورلا هذه ىلع هردق دقو : يفطانلا سابعلا وبأ لاق « دحلا هنع يورو

 . هللا همحر - دمحمو فسوي ىبأ

 نيب يأ :ش ( مهنيب نكي مل اذإ ) :م رهشب مداقتلا ريدقت نم انلق يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 لبقت) رهش ةفاسم يضاقلا نيبو مهنيب يآ :ش ( ناك اذإ امأ « رهش ةريسم يضاقلا نيبو ) :م دوهشلا

 دح يف مداقتلاو ) :م نوروذعم مهنأل :ش ( ةمهتلا ققحتت الف « مامإلا نع مهدعب عنا نأل « مهتداهش
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 يضاقلا نيب نكي مل اذإ اذهو حصألا وهو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةياور
 ‹ ةمهتلا ققحتت الف مامإلا نع مهدعب عناملا نأل ؛ مهتداهش لبقت ناك اذإ امأ ٠ رهش ةريسم مهنيبو

 ام ىلع ةحئارلا لاوزب ردقي امهدنعو -هللا همحر- دمحم دنع كلذك برشلا دح يف مداقتلاو

 نإو ‹دحي هنإف ةبئاغ ةنالفو ةنالفب ىنز هنأ لجر ىلع اودهش اذإو « ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف يتأي

 يف طرش يهو ىوعدلا مدعنت ةبيغلاب نأ قرفلاو ‹ عطقي مل بئاغ وهو نالف نم قرس هنآ اودهش

 موهوم اب ربتعم الو ةهبشلا ىوعد مهوني روضحلابو انزلا نود ةقرسلا

 . برشلا دح باب يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف يتأي ام ىلع ةحئارلا لاوزب ردقي امهدنعو

 ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو :ش ( دحي هنإف ‹ ةبئاغ ةنالفو ةنالفب ىنز هنأ لجر ىلع اودهش نإو ) :م

 هحرش ىف ثيللا وبأ هركذ اذك « سايقلا وهو ءدحي ال ًالوأ - هللا همحر - ةفينح ىبأ لوق ىلع

 ئردلت دودحلاو ءدحلل ةئراد ةهبشلا تءاج ابر ترضح اذإاههنأل < «ريغصلا عماجلل»

 ‹« لجرلا دحي - هللا امهمحر - دمحبمو ةفينح يبأ لوق وهو « رخآلا لوق ىلعو « تاهبشلاب
 . هيف دهش نإو مالكلا يتأي نآلاو

 نآ) :م نيتلاسملا نم يأ :ش ( قرفلاو عطقي مل بئاغ وهو نالف نم قرس هنأ اودهش نإو ) :م
 ىوعدلا يآ :ش ( يهو ىوعذلا مدعنت ) :م ةنالفب ىنز اًنالف نأ اولاق يتلا ةأرملا ةبيغب يأ :ش ( ةبيغلاب

 ةالصلا هيلع هنأ ىرت الأ ءانزلا يف ىوعدلا طارتشال ينعي :ش ( انزلا نود ةقرسلا يف طرش ) :م

 مهوتي ) :م ةبئاخلا ةأرملا روضحبو يأ :ش ( روضحلابو ) :م ةبئاغل انزلاب رارقإلاب ازعام مجر مالسلاو

 نأ وهو « لاؤس باوج موهوملا ربتعي الو ءهتمأ تنك وأ « ينجوزت تلاق نأب :ش ( ةهبشلا ىوعد
 باجأف « ةهبش ريصيف « حاكنلا يعدي ابر ترضح ول اهنأل « لجرلا دحي ال نأ يغبني لاقي

 .هلوقب

 ريدقت ىلعف ‹ يعدي ال نأ لمتحيو « يعدي نأ لمتحي هنأل :ش ( موهوملاب ربتسعم الو ) :م
 وهو « ةهبشلا ةهبش دوجو اهتبيغ دنع تباثلا بتاكملا ناك ةبئاغ تناك اذإو « ةهبش ريصت ىوعدلا

 . دحلا ةماقإ باب دسي الئل « ةهبشلا ةهبش نود ةهبشلا ربتعملاو « موهوملا ىنعملا

 نع وفعلا لامجإل صاصقلا ىفوتسي ال بئاغ امهدحأو نيكيرشلا نيب تناك اذإ : ليق نإف
 . بئاغلا

 اًقاغ ناك اذإف « وفعلا هبشب ال وفعلا ةقيقحب صاصقلا طقس ىفف « رضح اذإ هنأ : باوجلا

 ناك حاكنلا تعداو ةأرملا ترضح اذإ هيف نحن اميف ةهبشلا تربتعاف « ةهبش وفعلا لامتحا نوكي

 . مهو هنأل ءربتعي الف ‹ ةهبشلا ةهبش كلذو ةهبشلا لمتحاو تباغ اذإف « ةهبش

 ( رهاظلا وه لب « هتمأ وأ هتأرما اهنآ لامتحال دحي مل اهنوفرعي ال ةأرماب ىنز هنأ اودهش ناو ) :م

 ال دوهشلاو ىنزي ال نأ ملسملا لاح رهاظ نأل «رهاظلا وه هتمأ وأ هتأرما ةأرملا نوك لب يأ :ش
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 نإو« رهاظلا وه لب « هتم وأ هتأرما اهنأ لامتحال ؛ دحي مل اهنوفرعي ال ةأرماب ىنز هنآ اودهش نِإو
 اههركتساف ةنالفب ىنز هنأ نانثا دهش نإو « هتأرما وأ هتمأ هيلع ىفخي ال هنأل « دح كلذب رقأ

 - رفز لوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ًاعيمج امهنع دحلا ءىرد هتعواط اهنأ نارخآو

 ‹ ةيانج ةدايزب امهدحأ درفتو : بجوملا ىلع امهقافتال ةصاخ لجرلا دحي : الاقو -هللا همحر

 امهفالتخال تبثي ملو « اهقح يف بجىملا ققحت طرش اهتيعاوط نأل « اهبناج فالخب هاركإلا وهو

 هيلع دوهشملا فلتخا هنأ هلو

 دحلا ةماقإ نكي ملف « اهوفرعي ملف «ةفرحعمل اب الإ امهر يغ نيبو هتسمأو هتجوز نيب نولصفي
 ءاًضيأ دحي مل يتمأ الو يتآرماب تسيل يعم اهوؤر يذلا نأ هيلع دوهشملا لاق ولف . مهتداهشب

 ارارقإ رارقإلا ناك ولو « دحي الف < انزلاب هنم رارقإب تسيل ةظفللا هذه مث « تلطب دق ةداهشلا نأل

 . ةرم رارقإلاب ماقي ال انزلا دحف

 هتأرما هيلع ىقخي ال هنأل ) :م دح اهفرعي ال ةأرماب انزلاب رقأ نإو يأ :ش ( دح كلذب رقأ نإو ) :م

 دحيف « هسفن ىلع هرارقإ يف مهتب سيلو « اهريغ نع هتمأ وأ هتأرما هيلع ىفخي ال يأ :ش ( هتمأ وأ

 ( نارخآو ) :م ةهركم يهو اهب ىنز يآ « اهرشاب :ش ( اههرکتساف هنالفب ینز هنآ نانثا دهش ناو ) :م

 ىنعمو :ش ( اًعيمج امهنع دحلا ئرد هتعواط ) :م ةأرملا نأ يأ :ش ( اهنآ ) :م نارخآ دهش يأ :ش
 نع اوءرداف] : ىلاعت هللا لاق . عفدلا وهو « ءردلا نم لوهجلملا ةغيص ىلع وهو « عفد ئرد

 هبو :ش ( رفز لوق وهو « ةفينح يبأ دنع ) :م اوعفدا يأ « ٠١۸( ةيآلا : نارمع لآ ) (توملا مكسفنأ

 . ةثالثلا تلاق

 امهقافتال ةصاخ لجرلا ىلع دحلا) :م: - هللا همحر - دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 ىلع هاركإلا دهاشو ةعاوطلا يدهاش ينعأ « نيقيرفلا قافتال يأ « ميجا رسكب :ش ( بجوملا ىلع

 (امهدحأ درفتو ) :م عوط نع انزلا وه دحلا بجومو « لجرلا قح يف يأ « هقح يف دحلا بجوم

 نيقيرفلا دحأب دارأ « نيقيرفلا دحأ درفت دادعتل يأ « امهقافتال هلوق ىلع اقطع لادلا رجب :ش

 ىلإ رظنلاب ريكذتلاو ةدايزلا ىلإ عجار ريمضلاو :ش ( هاركإلا وهو « ةيانج ةدايزب ) :م هاركإلا يدهاش
 ملو اهقح يف بجوملا ققحت طرش اهتيعاوط نأل ) :م ةأرم لا بناج يأ :ش ( اهبناج فالخب ) :م ربخلا

 فالتخال يأ :ش ( امهفالتخال ) :م اهعوط وهو اهقح يف بجوملا ققحت طرش يأ :ش ( تبثي

 . مهفالتخال خسنلا ضعب يفو « نيقيرفلا

 : يكاكلا لاق :ش ( هيلع دوهشملا فلتخا هنأ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأالو يأ :ش ( هلو ) :م

 . «يفاكلا» يف هب حرص دقو . هب دوهشملا يأ

 هلوق يف امك <« ءابلا ىنعب ىلعو <« هبدوهشملا هيلع دوهشملاب دارأ : «ةيزانجلا دئاوفلا» يفو

 لوقأ نأب ريدج يأ ‹ ( ٠٠١ ةيآلا : فارعألا ) € قحلا الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ ىلع قيقح : یلاعت
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 دحلا طقسب امنو ‹ء امهل نيفذاق اراص ةيعاوطلا يدهاش نألو ءامهب موقي دحاو لعف انزلا نأل

 . كلذ يف نيمصخ اراصف « اهناصحإ طقسي ةهركم اهانز نأل « هاركإلا يدهاش ةداهشب امهنع

 نأل ‹ اًعيمج امهنع دحلا ئرد ةرصبلاب اهب ىنز هنأ نارخآو ةفوكلاب ةأرماب ىنز هنأ نانثا دهش نإو
 باصن امهنم دحاو لك ىلع متي ملو « ناكملا فالتخاب فلتخا دقو ء انزلا لعف هب دوهشملا
 . ةأرملاو ةروصلا داحتا ىلإ ًارظن داحتالا ةهبشل -هللا همحر- رفزل ًافالخ دوهشلا دحب الو ةداهشلا

 ةأرملاو لجرلا دح دحاو تيب يف اوفلتخا نإو

 . ريسفتلا» يف هركذ هللا ىلع

 نإو . نانثا ريدقلا لتقلا يف هيلع دوهشملا نأل « هتقيقح ىلع يرجي نأ نكي : يكاكلا لاقو
 هنع نأب ةقيقح :ش ( دحاو لعف انزلا نأل ) :م هلوق ليلعت نكلو « ةهركلا ريغ ةعئاطلاذإ ًادحاوناك

 ناك نإو . ةقيقح لعف وهو < ةأرملاو لجرلاب يأ :ش ( امهب موقي) :م دحاو لعف انزلا نأل < اًرهاظ

 .ةرورض هبناج يف اًَملتخم نوكيف اهبناج يف فلتخا دقو ‹ اًمکح نانثا

 نيفذاق اراص ) :م ةيعاوطلا يدهاش نأل هريرقتو « رخآ ليلد :ش ( ةيعاوطلا يدهاش نألو ) :م

 دحلا ةماقإ يغبني ناكو . مصخلل ةداهش الو ‹ مصخ فذاقلاو ‹ ةداهشلا باصن مدعل :ش ( امهل

 طقسي ةهركم اهانز نأل « هاركإلا يدهاش ةداهشب امهنع دحلا طقسي اغنإو ) :م ةيعاوطلا يدهاش ىلع

 :ش ( كلذ يف نيمصخ اراصف) :م هاركإلا ببسب مثأي ال نكل « انزلا ةقيقح دوجول :ش ( اهناصحإ

 . امهتداهش يف نيمصخ امهيفذق ببسب ةيعاوطلا يدهاش راص يأ

 اهب ینز هنآ ) :م نارخآ نانثا دهشو يأ :ش ( نارخآو ةفوكلاب ةآرماب ینز هنآ نانا دهش ناو ) :م

 ملو ناكم ا فالتخاب فلتخا دقو ءانزلا لعف هب دوهشملا نأل ) :م اعيمج :ش ( امهنع دحلا ئرد ةرصبلاب

 دوهشلا دحي هدنع نإف :ش ( رفزل اًقالخ دوهشلا دحي الو « ةداهشلا باصن امهنم دحاو لك ىلع متي
 . فذقلا دح

 ‹ هب دوهشملا داحتا ةهبش ديري « رفزل ال انل ليلد اذه داحت الا ديهشلا لوق يف يعفاشلا لاق هبو

 ةيلهأ مهلو ءاودهش مهنأل « تدجو دقو « ثيدحلاب دودحلا يف هب ةرئاد ةداهشلا نأ هريدقت
 ةلصاحلا ةبسنلا ةروص داحتا ىلإ ارظن مهمعز يف ةروص دحاو انز ىلع لماك رذع مهلو «ةلماك

 ‹ هب روهشملا يف :ش ( داحتالا ةهبشل ) :م تبثف ناكملا ركذب فالتخالا ءاج امنإو « ةأرملا داحتاو مهنم

 يف لاق . ةأرملا داحتاو انزلا ةبسن ةروص داحتا يأ :ش ( ةأرملاو ةروصلا داحتا ىلإ ارظن ) :م دحلا ئردنيف

 . كلذب قسافلا فذاقلا دهش اذإ فالخلا اذه ىلعو : «فلتخملا»

 تيبلا ناك اذإ اذه :ش ( ةآرملاو لجرلا دح دحاو تيب يف ) :م دوهشلا يأ :ش ( اوفلتخا نإو ) :م

 يف ىنز هنإ :نورخآ لاقو«تيبلا نم ةيوازلا هذه يف ىنز هنإ : نانثا لاقو اوفلتحخاف« اريغص
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 فالتخال دحي ال نأ سايقلاو . ناسحتسا اذهو . ةيواز ىف انزلا ىلع نينثا لك دهشي نأ هانعم

 يف ءاهتنالاو ‹ ةيواز يف لعفلا ءادتبا نوكي نأب نكمت قيفوتلا نأ ناسحتسالا هجو . ةقيقح ناكملا

 نمو « مدقملا يف مدقملا يف نم هبسحيف تيبلا طسو يف عقاولا نأل وأ « بارطضالاب ىرخأ ةيواز

 أ ةليخنلاب ةأرماب ىنز هنأ ةعبرأ دهش نإو . هدنع ام بسحب دهشيف « رخؤملا يف رخؤملا يف

 اذهو « ةياور يف انزلا ىلع نينثا لك دهشب نأ هانعم ) :م هلوق ىنعم وهو « هيف ىرحخألا ةيوازلا

 ال نأ سايقلاو) :م ريغصلا تيبلا يف دوهشلا فلتخا اذإ اميف ةأرملاو لجرلا دح يأ :ش ( ناسحتسا

 ناكملا فالتخال) :م - هللا مهمحر - كلامو يعفاشلاو رفز لوق وهو« امهدحأ يأ :ش ( دحي

 . نيرادلا يف امك انزلا وهو « هب دوهشملا فلتخاف :ش ( ةقيقح

 ءاهتنا يأ :ش ( ءاهتنالاو ةيواز يف لعفلا ءادتبا نوكي نأب نكم قيفوتلا نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 ناك اذإ ام فالخب ‹ ىرحألا ةيوازلا ىلإ نالقتني :ش ( بارطضالاب ىرخأ ةيواز يف) :م لعفلا

 دح نودحي ال دوهشلا ةداهش لبقي ملاذإ « مهتداهش لبقيال ثيح « قيفوتلا لمتحي ال اًريبك تيبلا
 يأ :ش ( هبسحيف تيبلا طسو يف عقاولا نأل وأ ):م - هللا همحر - رفزل اًفالخ « ةهبشلل فذقلا

 يف ناك نمو « مدقملا يف ) :م هنظي تيبلا مدقم يف ناك نم يأ :ش ( مدقملا يف نم ) :م عقاولا نظي

 . هدنع تبث ام بسحب يأ :ش ( هدنع ام بسحب لک دهشیف « رخؤم ا يف ) :م هنظي :ش ( تیبلا رخؤم

 . ءردلل رايت -الاب انرمأ دقو « ةماقإلل لايتحا قيفوتلا يف : ليق نإف

 ىرجم ةجح ةداهشلاو« عورشم دودحلا يف قيفوتلاو ةداهشلا لوقب لايتحااذه : انلق

 . دحلا بوجو اهلوبق ةرورض نم ناك تلبق اذإ مث « نكمأ امهم اهتحص بسحب اًحيحصت

 ةيوازلا يف ناكملا يف فالتخالاو « هنع توكسم ةلأسملا هذه يف فالتحخالا: ليق نإف

 . هيلع كلذ ساقي فيكف هيلع صوصنم

 ةأرماب ىنز هنأب نانثا دهش نأب هيلع صوصنم فالتخالا ناك اذإ اميف عورشم قيفوتلا : انلق

 ابوث اهيلع نب نارخآ وأ « رمحأ اًبوث اهيلع نأب نانثا دهش وأ « ءادوس ةأرماب رخآو « ءاضيب

 ىلع لكشي اذه نكلو « لزهلاو نمسلا يفوأ « رصقلاو لوطلا يف اوفلتخا ول كلذكو . رفصأ

 هاركإلاب لعفلا ءادتبال نوكي نأب نكي قيفوتلا نأ ال « ةيعاوطلاو هاركإلا ةلأسم ىف ةفينح ىبأ لوق

 وأ لعفلا لوأ ناک ءاوس «طقسأ هارکإلا ناب بیجأ . هریغو ناخ يضاق يف اذك . عوطلاب هئاهتناو

 . كشلاب بجي الف ‹ بجي ءاهتنالا ىلإ رظنلابو « بجي ال ءادتبالا ىلإ رظنلاب هنأل « هرخآ

 ءايلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفو نونلا مضب :ش ( هليخنلاب ةأرماب ىنز هنأ ةعبرأ دهش نإو ) :م

 رسكو ةدحوملا ءابلا حتفب لاق نمو . ةفوكلا نم بيرق عضوم مسا ءاهلاو ماللابو فورحلا رخآ

 نم ةأرما ةليخنب يمس نميلا نم يح < ناكم مسا ةيلعف نزو ىلع هليخن نأل « فحص دقف ميجلا
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 امأ « اعيمج مهنع دحلا ئرد دنه ريدب سمشلا عولط دنع اهب ىنز هنأ ةعبرأو « سمشلا عولط دنع
 ‹ قيرف لك قدص لامتحالف دوهشلا نع امأو « نيع ريغ نم نيقيرفلا دحأ بذكب انقيت انألف امهنع

 عم ققحتي ال انزلا نأل ؛ مهنعو ءامهنع دحلا ىرد ركب يهو « انزلاب ةأرما ىلع ةعبرأ دهش نإو
 طاقسإ يف ةجح نهتداهشو « ركب اهنإ : نلقف « اهيلإ نرظن ءاسنلا نأ ةلأسملا ىنعمو « ةراكبلا ءاقب

 ىلع ةعبرأ دهش نإو . مهيلع بجي الو « امهنع دحلا طقس اذهلف « هباجيإ يف ةجحب سيلو « دحل ا

 نودودحم وأ نایمع مهو انزلاب لجر

 ةعبرأ دهشو يأ :ش ( ةعبرأو سمشلا عولط دنع ) :م ثوخلا نب دزألا يخأ ثوخلا نب ورمع دلو

 نع يأ :ش ( امهنع امأ اًعيمج مهنع دحلا ئرد دنه ريدب سمشلا عولط دنع اهب ىنز هنأ ) :م ىرخأ

 . ةأرملاو لجرلا

 نيعب نيقيرفلا دحأ نييعت ريغ نم قيرفلا اذه نم وأ :ش ( نيقيرفلا دحأ بذكب انقيت انالف ) :م

 ريغ نم قيرفلا اذه نم بذكلا نوكي نأ لمتحي هنأل « نيقيرفلا دحأ يأ :ش ( نيع ريغ نم ) :م

 صخش نم ةدحاو ةعاس يف انزلا روصتيال هنأل « بذاك ةلاحم ال امهدحأو « امهدحأ نييعت

 :م امهنع دحلا ئرد اذهلف « انركذ ال قداصلا نم بذاكلا زيمتي مل هنكل نيدعابتم نيناكم يف دحاو

 يأ :ش ( قيرف لك قدص لامتحالف ) :م دوهشلا نع دحل ا ئرد امأو يأ :ش ( دوهشلا نع امأو)

 طقسي ال : - هللا همحر - رفز لاقو « نوقداصلا مه اونوكي نأ نيقيرفلا نم دحاو لك لامتحال

 . دوهشلا نع فذقلا دح

 امهنع دحلا ئرد ) :م ركب اهنآ لاح لاو يأ :ش ( ركب يهو انزلاب ةأرما ىلع ةعبرأ دهش نإو ) :م
 دنعو . هللا همحر - دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ةأرملاو لجرلا نع دحلا عفد يآ :ش ( مهنعو

 هبو « اًضيأ دوهشلا ئرد يأ « امهنع دودحلا ىف ءاسنلا لوق ربتعي ال هنأل « اهيلع دحلا بجي كلام

 :ش ( ةراكبلا ءاقب عم ققحتي ال انزلا نأل ) :م - هللا همحر - دمحأو يعفاشلا لاق

 سيلو دحلا طاقسإ يف ةجح نهتداهشو ركب اهنإ : نلقف اهيلإ نرظن ءاسنلا نأ ةلأسملا ىنعمو ) :م
 نهتداهش نأ وهو ىنعملا اذه لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م دحلا باجيإ يف يأ :ش ( هباجيإ يف ةجحب

 ةأرملاو لجرلا نع يأ :ش ( امهنع دحلا طقس ) :م هباجيإ يف ةجحب سيلو « دحلا طاقسإ يف ةجح

 مكاحلل «يفاكلا» يفو دوهشلا ىلع يأ :ش ( مهيلع ) :م فذقلا دح يأ :ش ( بجي الو ) :م

 اهيف لمعي يتلا ءايشألا وأ ءارذعلاو ءاقترلا يف لبقتو « ءاقتر ةأرملا تجرح اذإاذكو .ديهشلا

 وهو «لجرانزب دهش ول اذه ىلعو «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو . ةدحاو ةأرما لوق ءاسنلا لوقب
 نع نأشلا و راعلا يفنل فذاقلا ىلع بجي اغنإ دحلا نأل « اًضيأ دوهشلا ءالؤه دحي ال بوجحم

 . بجلا ناكل هنع يفتني يفنم هنإو « فوذقملا

 (نودودحم وأ) :م نايمع مهنأ لاحلاو يأ :ش ( نايمع مهو انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو ) :م
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 تبثيال هنأل . هيلع دوهشملا دحي الو نودحي مهنإف « فذق يف دودحم وأ دبع مهدحأ وأ فذق يف

 لمحتلل لهأب سيل دبعلاو ‹ ةداهشلا لهأ نم اوسيل مهو دحلا تبثي فيكف ٠ لاملا مهتداهشب

 رهظ وأ قاسف مهو كلذب اودهش نإو « ءادألاب تبثي انزلا نأل « انزلا ةهبش تبثت ملف « ءادألاو
 روصق عون هئادأ يف ناك نإو ‹« لمحتلاو ءادألا لهأ نم قسافلا نألو ؛ اودحبي مل قاسف مهنأ

 ءانزلا ةهبش مهتداهشب تبشيو اندنع ذفني قساف ةداهشب يضاقلا ىضق ول اذهلو « قسفلا ةمهتل
 هيف يتأيسو « نادحلا عنتما اذهلف انزلا مدع ةهبش تبثي قسفلا ةمهتل ءادألا يف روصق رابتعابو

 هدنع دبعلاك وهف ‹ ةداهشلا لهأ نم سيل قسافلا نأ هلصأ ىلع ءانب -هللا همحر- يعفاشلا فالخ

 وأ دبع ) :م دوهشلا دحأ يأ :ش ( مهدحأ وأ فذق يف ) :م نودودحم مهنأ لاحلاو يأ :ش

 تبشيال هنأل « هيلع دوهشملا دحي الو « نودحي ) :م دوهشلا نإف يأ :ش ( مهنإف فذق يف دودحم

 يذلا دحلا تبشي فيكف يأ :ش ( دحلا تبثي فيكف « لاما ) :م ءالؤه ةداهشب يأ :ش ( مهتداهشب

 سيل دبعلاو  ةداهشلا ءادأ لهأ نم ) :ماوسيل جهن لاحلاو يأ :ش ( اوسيل مهو ) :م ةهبشلاب ئردني

 تبثت ملف ) :م ةداهشلا ءادآ لهأ نم الو يأ :ش ( ءادألاو ) :م ةداهشلا لمحت يآ :ش ( لمحتلل لهأب

 . رارقإلا مدع دنع ةداهشلا ءادأب يضاقلا دنع تبثي يأ :ش ( ءادألاب تبثي انزلا نأل ءانزلا ةهبش

 مهنأ رهظ وأ) :م قساف عمج نيسلا ديدشتو ءافلا مضب :ش (قاسف مهو كلذب اودهش نإو) :م

 لمحتلا لهأ نم قسافلا نأل ءاودحي مل) :م قاسف مهنأ رهظ ةداهشلا دعبف « اودهش ينعي :ش (قاسف

 ءادألاو لمحتلا لهأ نم نوكيو يأ :ش (اذهلو « قسفلا ةمهتل روصق عون هئادأ يف ناك نإو  ءادألاو

 . قسفلا ةمهتل روصق عون هئادأ يف ناك نإو

 : ىلاعت هلوق ءادألا لهأ نم هنأ ىلع ليلدلاو « اندنع ذفني هتداهشب يضاقلا ىضق ول اذهلو

 الف لاقي « ةداهش قسافلل نكي مل ولف « اوتبثت يأ تبثلا ةدئافو (اونيبتف ًابنب قساف مكءاج نإ #

 دنع هناحجرل قدصلا روهظ دنع لوبقلا تيبثتلا ةدئافو « اونيبتف لاق لب « كلذ لقي ملو اولبقت

 . ؟ال مأ ةداعلا يف بذكي له قسافلا اذه لثم « نادلا يف لمأتلاب يضاقلا

 (زاج قسافلا ةداهشب يضاقلا ىضق ولو) :م «ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 مدع ةهبشب تبثي قسفلا ةمهتل ءادألا يف روصق رابتعابو « انزلا ةهبش مهتداهشب تبثيف اندنع) :م ينعي :ش
 دح يآ :ش (نادحلا عنمي) :م كلذ لجألف يآ :ش (اذهلف) :م انزلا اندنع ينعي « زاج قسفلا :ش (انزلا

 . دوهشملا ىلع فذقلا دحو هيلع دوهشملا ىلع انزلا

 ىلع ءانب « - هللا همحر - يعفاشلا فالخ) :م . ةلأسملا هذه مكح يف يأ :ش (هيف يتأيسو) :م

 دنع دبعلاك هتداهش ىف قسافلا يأ :ش (هدنع دبعلاك وهف ةداهشلا لهأ نم سيل قسافلا نأ هلصأ

 . كلامو هتياور يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « اندنع فذقلا دح دوهشلا دحيو « يعفاشلا
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 جورخو ددعلا ناصقن دنع ةبسح ال ذإ « ةفذق مهنأل ؛ اودح ةعبرأ نع د شلا ددع صقن نإو

 . اهرابتعاب فذقلا نع ةداهشلا

 دحأ وهو ««هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش (اودح ةعبرأ نع دوهشلا ددع صقن نإو) :م

 . مهيلعدح ال رخآلا لوقلا يفو « - هللا همحر - يعفاشلا يلوق

 هيف ةمئألا فالتخال يودزبلا هركذ دحلا هيلع دوهشملا بلط دنع يأ « اودح : يكاكلا لاقو

 نع اوصقن نيذلا نأل يأ :ش (ةفذق مهنأل) :م (مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل نإفل : ىلاعت هلوقل
 ناصقن دنع) :م دحلا ةماقإل :ش (ةبسح ال ذإ) :م قراس عمج ةقرسك « فذاق هعمج ةفذق ةعبرألا

 نيتبسح نيب ريخم دهاشلا نأل « ةبسحلا رابتعاب يأ :ش (اهرابتعاب فذقلا نع ةداهشلا جورخو ددعلا

 . بابلا لوآ يف رم ام ىلع

 نيعتف اضيأ ةداهشلا ذإ « ةبسح دجوي ملو ‹ رهاظ كاذف « رتسلا ةبسح دجوي ملانهو
 اهنع ددعلا صقن اذإف « ةعبرأ انزلا يف ةداهشلا باصن لعج ىلاعت هللا نألو « دحلا مزلف «فذقلا

 ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحلملا نومربي نيذلاو» : ىلاعت هلوقل « فذقلا دح نودحيف ةفذق اوراص

 . (٤ةيآلا : رونلا) (ةدلج نينامث مهدولجاف ءادهش

 يف مكاحلا هجرخأًارثأ «هفذق» مهتيال - هللا همحر - فنصملا لوق يف نأ ملعاو
 دبع نع بعك وبأ نع دامح نب لهس باتع ىبأ نع ( ةبعش نب ةريغملا لئاضف )ىف ؛كردتسملا»

 عفان هوخأو ةركب وبأ « دجسملا يف يذلا ريغصلا باب دنع ًاسولج انك : لاق . ةركب يبأ نب زيزعلا
 ةريغملاو بصق نم ذئموي دجسملاو ‹ دجسملا لالظ يف يشي ةبعش نب ةريغملا ءاجف دبعم نب لبشو

 ءهيلع ملسي ةركب يبأ ىلإ ىهتناف -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع اهيلع هرمأ ةرصبلا ريمأ ذثموي

 ثدحتف ‹ تئش نم يلإ ثعباو كتيب يف سلجا « كلذ كل سيل ريمألا اهيأ : ةركب وبأ هل لاقف

 ليمج مأ باب ىلإ مدقت ىتح رغصألا باب نم ةريغملا لخد مث سأب الو : ةركب ابأ اي لاق « هعم

 وبأ لاقف هل ًامالغ ثعب مث « اذه ىلع ربصأ ال هللاو : ةركب وبأ لاقف اهيلع لخدف سيق نم ةأرما

 يف امهتدجو : لاقف « عجر نأ ثبلي ملف رظنف بهذف « ةوكلا نم رظناو ةفرغلا قرا : هل ةركب
 مث . عجرتسا مث رظنف ةركب وبأ ًادبف « اوماقف « يعم اوموق موقلل ةركب وبأ لاقف . دحاو فاحل

 : الاقف ءارظنف « ارظنا امهل لاق مث ءًانصحم انزلا لاق ؟ تيأر ام : هل لاقف رظنف رظنا : هيخأل لاق

 نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةركب وبأ بتك مث . معن : اولاق ؟ مكيلع هللا دهشأ : لاقف « كلذ لثم

 ىلع ًاريمأ -هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم ابأ رمع ثعبف ىأر اب -هنع هللا يضر- باطخلا

 ةريغم اب لسرأ ىسوم وبأ مدق املف . هدوهشو ةركب وبأ « هعمو ةريغمل ا هيلإ لس ري نأ هرمأو ةرصبلا

 ًابوذكم ناك نإ كل ىبوطو كيلع ًاقودصم ناك نإ كل ليو : ةريغملل لاقو : هدوهشو ةركب يبأو
 : لاق « كدنعام تاه : ةركب يبأل لاق < -هنع هللا يضر- رمع ىلعاومدقاملف « كيلع

Yo 



 ‹ فذق يف ًادودحم وأ ًادبع مهدحأ دجو مث ‹ مهتداهشب برضف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو

 ‹ برضلا شرأ لاملا تيب ىلع الو مهيلع سيلو « ةثالث دوهشلا ذإ ةفذق مهنأل « نودحي مهنإف

 ًاضيأ برضلا شرأ : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « لام لا تيب ىلع هتيدف مجر نإو

 . لالا تيب ىلع

 دعس نب لبش مدقت مث « كلذ وحن لاقف « عفان هوخأ مدقت مث ءًانصحمانزلا تيأر ينأ دهشأ

 تعمسو فاحل يف امهتيأر : لاق ؟ تيأر ام : هل لاقف دايز مدقت مث « كلذ وحن :لاقف « يلجبلا

 برضو ةريغم ا اجن ذإ حرفو -هنع هللا يضر- رمع ربكف « كلذ ءارو ام يردأ الو « ًايلاع ًاسفن

 . هنع تكسو ىهتنا « دايز الإ دحل ا موقلا

 ةركب وبأ دهش لاق يدهنلا نامثع يبأ نع يميتلا ناميلس نع يروثلا نع قازرلا دبع ىورو

 ءاجف « ةلحكملا يف دورملا ىلإ نورظني امك هيلإ اورظن مهنأ : ةريغملا ىلع دبعم نب لبشو عفانو

 ًاحسف ًاسلجم تيأر لاقف « قحلاب الإ دهشي ال لجر ءاج - هنع هللا يضر- رمع لاقف دايز

 . دحلا رمع مهدلجف : ًاراهتناو

 دايز يمس ناك [. . .] نب دايزو ةيمس اهمسا مال ةوخأ اودهش نيذلا ءالؤه : ميعن وبأ لاق

 . يلاعلا سفنلا وهو رهنلا نم : راهتنالا «ىهتنا« ةليهأ نبا

 ‹ نصحم ريغ ناكو دلج ينعي :ش (مهتداهشب برضف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو) :م

 مهنإف « فذق يف ًادودحم وأ ًادبع) :م دوهشلا دحأ يأ :ش (مهدحأ دجو مث) :م طايسلا هتحرجف

 مهيلع بجي ةعبرأ نم لقأ اوناك اذإ انزلا يف دوهشلا نأل :ش (ةثالث دوهشلا ذإ ةفذق مهنأل « نودحي

 . ةداهشلا مدع روصقل فذقلا دح

 (مهيلع سيلو) :م ىمعأ دوهشلا دحأ دجو اذإ كلذكو « دودحملاو دبعلا ىلع دحلا بجيو

 ًادبعدودحللا موقي نأ شرألا ةفرعمو :ش (برضلا شرأ لالا تيب ىلع الو) :م دوهشلا ىلع يأ :ش

 ةيدلا نم صقنيف « ةميقلا هب صقني اب صقني امأ رظنيف « رثألا اذه هبو موقيو رمألا اذه نم ًاميلس

 . هلثم

 :م فذق يف ًادودحم وأ ًادبع ؛ دوهشلا دحأ رهظ مث « ًانصحم ناك نأب :ش (مجر نإو) :م

 نامضلا ثيح نم ةماعلل هئاضق يف ًاطخأ يضاقلا نأل « قافتالاب اذه :ش ( لالا تيب ىلع هتيدف)

 ًاضيأ برضلا شرأ : الاقو « ةفينح يبأ دنع) :م نيلصفلا نم روكذملا يأ :ش ( اذهو ) :م مهلام يف

 هيلع بجي ال رمخلادحو « قافتالاب هيلع بجي ًاملسم فذق اذإ ىبرحلاو :ش (لاملا تيب ىلع

 ةفينح يبأ دنع بجي الو < - هللا همحر - فسوي ىبأ دنع بجي ةقرسلاو انزلا دحو « قافتالاب

 باب يف رم دقو « رمخلا دحاللإ « دودحلا عيمج هيلع بجي يمذلاو < -هللا امهمحر - دمحمو
 . دحلا بجوي يذلا ءطولا
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 ‹ برضلا نم تام اذإ فالخلا اذه ىلعو « هحرج ناك نإ هانعم : هللا همصع فيعضلا دبعلا لاق

 مهتداهشب بجاولا نأ امهل . نونمضي امهدنعو « هدنع نونمضي ال دوهشلا عجر اذإ اذه ىلعو

 ىلإ فاضيف « هريغو حراحملا مظتنيف عسولا نع جراخ حرحلا نع زارتحاللا ذإ برضلا قلطم

 دالجلا لعف لقتني هنأل « لاملا تيب ىلع بجت عوجرلا مدع دنعو « عوجرلاب نونمضيف مهتداهش

 . صاصقلاو مجرلاك راصف « مهلام يف ةمارغلا بجتف « نيملسملل لماع وهو « يضاقلا ىلإ

 كلهم الو « حراج ريغ ملؤم برض وهو دلجلا وه بجاولا نأ -هللا همحر- ةفينح يبألو

 عماجلا» يف دمحم مالك ىنعم يأ :ش (هانعم) :م - هللا همحر - فنصملا يأ :ش (لاق) :م

 ال جرخي ملاذإ هنأل برضلا يأ :ش (هحرج ناك نإ) :م لاملا تيب ىلع ًاضيأ برضلا شرأ «ريغصلا

 . دحاأ ىلع ءيش بجي

 يأ :ش (تام اذإ ) :م روكذملا فالخلا يأ :ش (فالحخلا اذه ىلعو ) :م يقانفسلا ركذ اذك

 ادبع ‹ دوهشلا ضعب رهظ اذإ امهدنع لاما تيب يف سفنلا ةيد بجي :ش ( برضلا نم ) :م دولجملا

 . ءيش بجيل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو . ىمعأ وأ فذق يف ًادودحم وأ

 دلجلاب حرحلا دعب :ش (دوهشلا عجر اذإ) :م روكذملا فالخلا اذه ىلعو يأ :ش (اذه ىلعو) :م

 نامض ال ًالصأ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع نونمضي ال) :م دلاجلاو توملا وأ

 نإ ةيدلاو دولجملا تي مل نإ ةحارجلا شرأ :ش (نونمضي امهدنعو) :م شرألا نامض الو سفنلا

 . تام

 قلطم مهتداهشب بجاولا نأ) :م - هللاامهمحر - دمحنمو فسوي وبأ يأ :ش (امهل) :م

 عسو نع يأ :ش (عسولا نع جراخ حرجلا نع زارتحالا ذإ) :م ةمالسلا ديق ريغب ينعي :ش (برضلا

 يأ :ش (فاضيف) :م حراجلا ريغو حراحلا برضلا لمشي يأ :ش (هريغو حراجلا مظتنيف) :م براضلا

 يف مهبذك رهظ هنأل :ش (عوجرلاب نونمضيف) :م دلحل ا اوتبثأ :ش ( مهتداهش ىلإ) :م كالهلا وأ حرجلا

 ىلإ دالجلا لعف لقتني هنأل « لاملا تيب ىلع) :م نامضلا يأ :ش (بجي عوجرلا مدع دنعو) :م مهتداهش

 ًاأطخا اذإ يضاقلاو ءاوعجرام مهنأل دوهشلا ىلإ عجري الو . هئاضق يف ًاطخأ هنأل :ش (يضاقلا

 نأل ‹ ةماعلا ةعفنملا تعقو دقو « هلجأل ءاضقلا هتعفنم تعقو نم ىلع نامضلا بجي هئاضق ىف

 لماع) :م يضاقلا يأ :ش ( وهو ):م ةماعلل عقيداسفلا نع ملاعلا فالخ يهو دحلا ةعضنم

 :ش (صاصقلاو مجرلاك راصف) :م نيملسملا لام تيب مهلامو :ش (مهلام يف ةمارغلا بجتف نيملسملل

 وأ ًادبع مهضعب رظن نأب دوهشلا عوجر مدع ريدقت ىلع دحلاب كالهلا وأ حرجلا صاصق يأ
 يف اذكو « لاما تيب يف ةمارغلا بجي صاصقلاو مجرلا يف ينعي « صاصقلاو مجرلاك ادودحم

 . دلجلاب توملا وأ حرجلا

 (كلهم الو حراج ريغ ملؤم برض وهو « دلجلا وه بجاولا نأ -هنع هللا يضر ةفينح يبألو) :م
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 هيلع بحي ال هنأ الإ « هيلع رصتقاف هتياده ةلق وهو « براضلا ىف ىنعم الإ ًارهاظ احراج عقي الف

 ةداهش ىلع ةعبرأ دهش نإو . ةمارغلا ةفاخم ةماقإلا نع سانلا عنتمي اليك حيحصلا يف نامضلا

 ءاج نإف ءاهلمحت ىلإ ةرورض الو ةهبشلا ةدايز نم اهيف امل ؛ دحي مل انزلاب لجر ىلع ةعبرأ

 ؛ هنيعب انزلا كلذ ىلع اودهش هانعم ءًاضيأ دحي مل ناكملا كلذ يف ةنياعملا ىلع اودهشف نولوألا

 يف مهماقم نومئاق مه ذإ ةثداحلا هذه نيع يف عورفلا ةداهش درب هجو نم تدر دق مهتداهش نأل

 ليمحتلاو رمألا

 عقي اليك أربي ىتح ضيرملا ىلع الو ديدشلا دربلا وأ ديدشلا رحلا يف ماقي ال دلجلا نأ ىرت الأ :ش

 . ًاحراج عقي اليك ةرمث هل طوسب الو ًاقلعتم

 ةلق وهو « براضلا يف ىنعم الإ ًارهاظ احراج) :م هنوك لاح برضلا يأ :ش (عقي الو) :م

 (هيلع رصتقاف) :م هطايتحا كرتو هلمع يف هتياده ةلق براضلا يف ينعملا يأ « هلمع يف :ش (هتياده

 هنأ الإ ‹ يضاقلا وأ دوهشلا ىلإ فاضي نأ ريغ نم براضلا ىلع كالهلا وأ حرحلا رصتقاف يأ :ش

 . هيلع رصتقاف هلوق نم ینثتسا

 . سايقلا وهو « هيلع نامضلا بجي نأ يغبني ناك هيلع رصتقا ال لاقي امع باوج اذهو

 عنتمي اليك) :م ناسحتسالا وهو :ش (حيحصلا يف نامضلا هيلع بجي ال هنأ الإ) :م هلوقب هنع باجأف

 ‹ ةمارخلا نع فوخلا لجأل يأ :ش (ةمارغلا ةفاخم) :م دودحلا ةماقإ نع يأ :ش (ةماقإلا نع سانلا

 : مالسإلا رخف «طوسبم» يف يور امع ًازارتحا حيحصلا ديقو

 هلعف عقو دقف هوجولا هذه ىلع برضلا دجو اذإف « لباق الو رساك الو حراج ال ملؤم برضب

 :ش ( اهيف ام ) :م لجرلا يأ :ش (دحي مل انزلاب لجر ىلع ةعبرأ ةداهش ىلع ةعبرأ دهش نإو) :م
 «هيف نكي مل لصألا ىلع هداز ةهبش نم اهيف امل ينعي :ش (ةهبشلا ةدايز نم) :م عورفلا ةداهش يف يأ

 لمحت ىلع يأ :ش (اهلمحت ىلإ ةرورض الو) :مناصقنو ةدايز اهيف نكي ةلآلا هتلوادت اذإ مالكلا نإف

 . اهتابثإل ال اهتردل دودحلا نأل < ةهبشلا ةدايز

 همحر - يعفاشلا لاقو . دمحأو كلامو دمحم لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 . لوصألا ةداهشك طئارشب ناك اذإ لبقي حصألا يف - هللا

 - هللا همحر - دمحم لوق ىنعم يأ :ش (هانعم ًاضيأ دحي مل) :م هنيعب انزلا كلذ هب ديري :ش (ناكملا

 تدر دق) :م لوصألا ةداهش يأ :ش (مهتداهش نأل « هنيعب انزلا كلذ ىلع اودهش) :م ناكملا كلذ يف

 عورفلا يأ :ش (ليمحتلاو رمألاب مهماقم نومئاق مه ذإ « ةثداحلا هذه نيع يف عورفلا ةداهش درب هجو نم
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 ةيفاك يهو ‹ ةهبش عونل هيلع دوهشملا نع دحلا عانتماو « لماكتم مهددع نأل . دوهشلا دحي الو

 عجارلا دح دحاو عجر املكف « مجرف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو . هباجيإل ال دحلا ءردل

 تئافلا نوكيف « قحلا عابرأ ةثالث هتداهشب ىقبي نم يقب هنألف ةمارغلا امأ « ةيدلا عبر مرغو هدحو

 يف هلصأ ىلع ءانب « لاما نود لتقلا بجي -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . قحلا عبر عجارلا ةداهشب

 - ةئالثلا انئاملع بهذمف دحلا امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ تايدلا ىف هنيبنسو ٠ صاصقلا دوهش

 « توماب لطب دقف يح فذاق عجارلا ناك نإ هنأل دحي ال -هللا همحر- رفز لاقو . -هللا مهمحر

 بلقنت اغإ ةداهشلا نأ انلو . ةهبش كلذ ثرويف « يضاقلا مكحب موجرم وهف تيم فذاق ناك نإو

 حخسفنيف ةجحلا تخسفنا دقو « تيملل ًافذق لاحلل لعجف < هتداهش خسفت هب نأل . عوجرلاب ًافذق

 هقح يف ءاضقلا وهو « هيلع ىنتبي ام

 . لوصألا ماقم نومئاق

 قوقحلا يفاذه نإف «عورفلا ةداهش درل تسيل لوصألا ةداهش درل ليلعت ليلعتلا اذهو

 . عورفلا ةداهش در دعب لوصألا ةداهش لبقي ةمث نإف « ةيلاملا

 لوصألا يأ :ش (دوهشلا دحي الو) :م دودحملا فالخب « ةهبشلاب تبثي لاملا نأ باوحلاو

 دوهشملا نع دحلا عانتماو) :م ةدوجوم ًاضيأ ةيلهآلاو :ش (لماكتم مهددع نأل) :م نودحي ال عورفلاو

 عورفلا يف ناصقنلاو ةدايزلا لامتحال « ناكملاو نامزلا ةيلدبلا ةهبش يهو :ش (ةهبش عونل هيلع

 ال « دحلا طاقسإل ةيفاك ةهبش يأ :ش (هباجيإل ال دحلا ءردل ةيفاك يهو) :م لوصأللا يف درلا ةهبشو

 ىلع ةعبرأ دهش اذإو) :م . هل ةطقسم اهنكلو « دحلا ةبجومل تسيل ةهبشلا نأ ينعي . دحلا باجيإلل
 ام « ةيدلا عبر مرغو هدحو عجارلا دح مهنم دحاو عجر املكف) :م لجرلا يآ :ش (مجرف انزلاب لجر

 لاقو « قحلا عبر عجارلا ةداهشب تئافلا نوكيف « قحلا عابرأ ةثالث هتداهشب ىقبي نم يقب هنألف ةمارغلا

 لصأ يآ :ش (هلصأ ىلع ءانب لاما نود) :م عجارلا لتق يأ :ش (لتقلا بجي - هللا همحر - يعفاشلا

 نولتقيف « صاصقلا دعب اوعجر اذإ ينعي :ش (صاصقلا دوهش يف) :م - هللا همحر - يعفاشلا

 ىليل يبأ نبا و - هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « نولتقي مجرلا دعب اوعجر اذإ انه اذكف « هدنع

 هذه : يزارتألا لاق :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ تايدلا يف هنيبنسو) :م .ًاضيأ يرصبلا نسحلا لوق وهو

 - رفز لاقو . ةثالثلا انئاملع بهذمف دحلا امأو) :م . ماعلا كلذ ركذ ءاش نإ جاور اهل سيل ةلاوح

 موجرم وهف تيم فذاق ناك نإو ‹ توملاب لطب دقف « يح فذاق عجارلا ناك نإ هنأل ٠ دحي ال -هللا همحر

 . يضاقلا مكحب ًاموجرم تيم ا نوك ىلإ ةراشإ :ش (ةهبش كلذ ثرويف يضاقلا مكحب

 لعجف هتداهش خسفت) :م عوجرلاب يأ :ش (هب نأل « عوجرلاب افذق بلقنت امنإ ةداهشلا نأ انلو) :م

 ام خسفنيف) :م ةداهشلا يهو :ش (ةجحلا تخسفنا دقو « تيملل ًافذق) :م لاجل ا يف يآ :ش (لاحلل

 هلاق مالكلا ليوأت ىلع ةجحلا ىلإ عجري هيلع يف ريمضلاو :ش (هقح يف ءاضقلا وهو هيلع ىنتبي
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 ىف ءاضقلا مايقل ‹ هريغ قح يف نصحم ريغ هنأل « هريغ هفذق اذإ ام فالخب « ةهبشلا ثروي الف

 دوهشملا نع دحلا طقسو ًاعيمج اودح مهنم دحاو عجر ىتح هيلع دوهشملا دحي مل نإف « هقح

 حسفنت الف < ءاضقلاب تدكأت ةداهشلا نل ‹« ةصاخ عجارلا دح -هللا همحر- دمحم لاقو .هيلع

 اذِإ امك راصف « ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ امهلو « ءاضمإلا دعب عجر اذإ امك ‹ عجارلا قح يف الإ

 . هللا همحر - يزارتآلا

 ىلإ عجار هقح يف ريمضلاو ءاضقلا نع ةرابع وهام ىلإ عجار وهو هلوقو : ًاضيأ لاقو

 تخسفنا دقو « ةداهشلا ىلع ينبم ءاضقلا نأل « عجارلا قح يف خسفت ءاضقلا نأ ينعي « عجارملا

 ةهبشلا ثروي ال يضاقلا ءاضقناب ابوجو هنوك يآ :ش (ةهبشلا ثروي الف) :م عوج رلاب عجارلا ةداهش
 . هقح يف خسفنا ءاضقلا نأل « عجارلا نع فذقلا قح طوقس يفو

 قح يف نصحم ريغ) :م عوجرلا هنأل يأ :ش (هنأل « عجارلا ريغ تيملا فذق اذإ ام فالخب) :م

 ءاضقلا مايقل راصف « عجارلا قح يف يأ :ش (هقح يف ءاضقلا مايقل) :م عجارلا ريغ يأ :ش (هريغ

 اودح مهتم دحاو عجر ىتح هيلع دوهشملا دحي مل نإف) :م قرفلا رهظف « دحي ملف ٠ هقح يف ةهبشب

 . مهلك دوهشلا دح ينعي :ش ( ًاعيمج

 لبق ءاضقلا دعب وأ ءاضمإلاو ءاضقلا دعب نوكي نأ امإ « ولخي ال دوهشلا عوجر نأ ملعاو

 . ءاضمإلاو ءاضقلا لبق وأ ءاضمإلا

 عجراذإ ام وهو « يناثلا لصفلا يف انه عرشو لوألا لصفلا ركذ دقو  ةثالث لرصف هذهف

 لبق ءاضقلا دعب عجر اذإ ام وهو « هيلع دوهشملا دحي مل نإف هلوق وهو « ءاضمإلاو ءاضقلا دعب

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف :ش (هيلع دوهشملا نع دحلا طقسو) :م مهلك نودحي ءاضمإللا

 . رخألا لوقلا يف : - هللا امهمحر

 الإ خسفنت الف ‹ ءاضقلاب تدكأت ةداهشلا نأل ‹ ةصاخ عجارلا دح - هللا همحر - دمحم لاقو) :م

 همحر - فسوي وبأ لاق هبو :ش (ءاضمإلا دعب عجر اذإ امك) :م هريغ قح يف ال :ش (عجارلا قح يف

 . عجارلا دحي ال هيلوق دحأ يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . اًضيأ رفز لوق وهو ءًالوأ - هللا

 (ءاضقلا نم ءاضمإلا نأ) :م -هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م

 اذهلو ‹ يضاقلا نم رضحمب الإ زوجي ال ءاضمإإلا نأ ليلدب ءاضقلا ةلزنمب دحلا ءاضمإ نآ يأ :ش

 دعباذهو « ةبيغلاو توملاو [. . .]و نونجلاو قسفلاو دادترالاك دوهشلا يف ةثداحلا تابتإل لعجت

 . ءاضقلا لبق ةثداحلاك < ءاضمإلا لبق ءاضقلا

 . ًاعيمج نودحيف ءاضقلا لبق عوج رلاك ءاضقلا يف ءاضمإلا ناك اذإف

 نأ لجألو يأ :ش (اذهلو « ءاضقلا لبق مهنم دحاو عجر اذإ امك راصف) :م هلوق ىنعم وهو
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 لبق مهنم دحاو عجر ولو . هيلع دوهشملا نع دحلا طقس اذهلو « ءاضقلا لبق مهنم دحاو عجر

 . هريغ ىلع قدصي ال هنأل ‹ ةصاخ عجارلا دحي : -هللا همحر- رفز لاقو . ًاعيمج اودح ءاضقلا

 يقب هب لصتي مل اذإف « هب ءاضقلا لاصتاب ةداهش ريصي امنإو ‹ لصألا يف فذق مهمالك نأ انلو

 لك هتداهشب ىقبي نم يقب هنأل ‹ مهيلع ءيش الف مهدحأ عجرف ةسمخ اوناك نإف « نودحيف « ًافذق

 انركذ املف دحل ا امآ . ةيدلا عبر امرغو دح رخآ عجر نإف « ةعبرألا ةداهش وهو « قحلا

 لبق دحاو عجر اذإ :ش (هيلع دوهشملا نع دحلا طقسي) :م دودحلا باب يف ءاضقلا نم ءاضمإلا

 . ءاضقلا لبق عجر اذإ طقسي امك ءاضمإلا لبقو ءاضقلا

 ءاضقلا لبق) :م عجراذإام وهو ‹« ثلاثلا لصفلا وه اذه :ش (مهنم دحاو عجر ولو) م

 ( ًاعيمج اودح) :م ءاضمإلاو ءاضقلا لبق ةعبرألا دوهشلا نم دحاو دهاش عجر ول يأ :ش (ءاضمإلاو

 . مهلك نودحي يآ :ش

 ىلع قدصي ال) :م عجارلا نأل يأ :ش (هنأل « ةصاخ عجارلا دحي : -هللا همحر- رفز لاقو) :م

 . لاصتاب هریغ ال هسقن ىلع ةجح هعوجر نأ ينعي :ش (هریغ

 لاصتاب ةداهش ريصب اغنإو) :م هيف ًاحيرص هنوكل ينعي :ش (لصألا يف فذق مهمالك نأ انلو) :م

 ًافذق يقب) :م مهمالكب ءاضقلا لصتي مل اذإف يأ :ش (هب لصتي مل اذإف) :م همالكب يآ :ش (هب ءاضقلا

 هلوق وهو « ةلأسملا لصأ ىلع فطع اذه :ش (ةسمخ اوناك نإو) :م مهددع ررصقل :نش ( نودحيف

 الف) :م كلذ يف ةلأسملا عضو هنأل « مجرلا دعب ينعي :ش (مهدحأ عجرف) :م انزلاب ةعبرأ دهش اذإو

 - يعفاشلا لاق هبو « عجارلا ىلع الو دوهشلا ىلع ال « ةيدلا الو دحل ا ال يآ :ش (مهيلع ءيش

 . هللاامهمحر- دمحأو كلامو حصألا يف - هللا همحر

 بجي هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ًالصأ عوجرلاب ةيدلا بجي ال كلام نعو

 نم يأ :ش (رخآ عجر نإف « ةعبرألا ةداهش وهو « قحلا لك هتداهشب ىقبي نم يقب هنأل) :م ةيدلا سمح

 عبر امرغو) :م ةعبرألا نم يناثلا عجارلاو سماخلا وهو لوألا عجارلا يأ :ش (دح) :م ةعبرألا

 : لاق نإو . دوقلا امهيلع بجو بذكلا اندمعت الاق نإ - هللا همحر - ىعفاشلا لاق :ش (ةيدلا

 . ةيدلا عبر امرغو ةيدلا يف امهطقسف امهياع بجو انأطخأ ال

 لاقو . عوجرلاب ًافذق بلقت امغنإ ةداهشلا نأ انلو هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انركذ املف دحلا امأ) :م

 بجي فيك كلذ دنعف  ًالصأ هيلع ءيش ال ةسمخلا نم دحاولا عجر نيح : تلق نإف : يزارتألا

 . ؟رخآلا عوجرب ةمارغلاو دحلا هيلع

 ةجحلا ءاقب عناملاو « ببسلا دوجو عم عنال هعوجر تقو ءيش هيلع بجي ملامنإ : تلق
 . هلمع ببسلا لمعف « عناملا لاز رخآ عجر املف . ةلماكلا
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 نم عوجر ال يقب نم ءاقب ربتعملاو « قحلا عابرأ ةلالث هتداهشب ىقبي نم يقب هنألف ةمارغلا امأو
 ديبع وأ سوجم دوهشلا اذإف مجرف اوكزف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو . فرع ام ىلع عجر
 فسوي وبأ لاقو ‹ ةيكزتلا نع اوعجر اذإ : هانعم -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نيك زملا ىلع ةيدلاف

 : اولاق اذإ اذه : ليقو . لاملا تيب ىلع وه -هللا امهمحر- دمحمو

 نم عوجر ال ‹ يقب نم ءاقب ربتعملاو « قحا عابرأ ةثالث هتداهشب ىقبي نم يقب هنألف ةمارغلا امأو) :م

 . تاداهشلا باتك يف يأ :ش (فرع ام ىلع عجر

 هسفن ىكز نم ةيكزتلا نم لوهجملا ةغيص ىلع :ش (اوكزف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش نإو) :م
 وأ ديبع دوهشلا اذإف) :م لجرلا يأ :ش (مجرف) :م ءايكزأ مهنوكب فصولا دوهشلا ةيكزتو هحدم اذإ

 (اوعجر اذإ هانعم) :م - هللا همحر - فنصملا لاقو :ش (ةفينح يبأ دنع نيك زملا ىلع ةيدلاف ٠ سوجم

 . :ش (ةيكزتلا نع) :م نوكزملا يأ :ش

 اوعجر اذإ هانعم : - هللا همحر - «ةيادهلا» بحاص لاق : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 مكاحلا هيلع صن ام هليوأت ةحص ىلع لديو لاق « نيكزملا ىلع ةيدلاف هلوق ىنعم يأ « ةيكزتلا نع
 رارحأ مهنأ اومعز ينعي مهاكزف « ناصحإلاو انزلاب لجر ىلع دوهشلا دهش اذإ “يفاكلا» يف
 . اونمض مهتداهش نع نوكزملا عجر نإف « دوهشلا ىلع دح ال : لاق ًاديبع مهودجو مث مجرو

 ىلع نامض ال : لاقًاديبعاودجو مث لودع مهاولاقو « رارحأ مهنإ اولوقي مل نإف : تلق

 . - هللا همحر - ةفينح يبآ لوق اذهو «نيعدملا

 مث لودع مه اولاقو رارحأ مهنإ اولوقي مل نإف « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 . - هللا همحر - مكاحلا ظفل انه اه ىلإو « نيكزملا ىلع نامض ال : الاق « ًاديبعاودجو

 عم نوملسم رارحأ مه انلق اولاق نأب ةيكزتلا نعاوعجر اذإ هانعم : هللا همحر - يكاكلا لاقو

 . هلوق بتكلا يف ركذي ال نأ يغبني اذه ىلعف ٠ حورشلا خسن يفاذكو « ديبع مهنأ مهلاحب انملع

 عوجرلا ىنعم نوكي نأ يضقي ليقو هلوق نأل ليقو « لاقي نأ ريغ نماندمعت اولاق اذإ اذه ليقو

 . كلذك سيلو دمعتلا ىوس رخآ لوق يف هدنع نامضلا بجروت يتلا ةيكزتلا نع

 : [لاق]اذإ اميف فالخلا اغنإو « عامجإلاب نمضي ال ةيكزتلا يف تأطخأ لاق اذإ يكزملا نإف

 . «طوسبملا» يف راش هيلإو « «ناخ يضاق عماج» يف هركذ « مهلاحب يملع عم كلذ تدمعت

 ‹ سوجم مهنأ انملع عم ةيكزتلا اندمعت اولاق نأب ةيكزتلا نعاوعجر اذإ هانعم : ةعيرشلا جات لاقو

 . نونمضي ال انأطخأ اولاق ول ىتح

 يأ :ش (لاملا تيب ىلع وه) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (الاقو) :م

 :ش (اولاق اذإ) :م نامضلا بوجو يأ « ةفينح يبأ دنع :ش (اذه ليقو) :م لالا تيب ىلع نامضلا
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 ىلع اونثأ اذإ امك راصف ءًاريخ دوهشلا ىلع اونثأ مهنأ امهل . مهلاحب انملع عم ةيكزتلا اندمعت

 تناكف « ةيك زتلاب ةلماع ةحح ريصت اغنإ ةداهشلا نأ هلو « هناصحإب اودهش نأب ًاريخ هيلع دوهشملا

 « طرشلا ضحم هنأل ناصحإلا دوهش فالخب « اهيلإ مكحلا فاضيف « ةلعلا ةلع ىنعم يف ةيكزتلا

 اذإ ام مالسإلاو ةيرحلاب اوربخأ اذإ اذهو ء اوربخأ وأ ةداهشلا ةظفلب اودهش اذإ امهنيب قرف الو

 الدع نوکی دق دبعلا نال « نونمضی ال ًادیبع اورهظو لودع مه : اولات

 . نامضلا مهيلع بجي الف انآطخأ اولاق اذإ امأ :ش (مهلاحب انملع عم ةيكزتلا اندمعت) :م نوك زم ا يأ

 مهنأ انملع اولاق اذإ : ريغصلا عماجلل» هح رش يف : - هللا همحر - يقانغسلا مامإلا لاق

 ىلع نوتأي مهنأل « نامضلا مهيلع بجي الف « انأطخأ اولاق اذإ امأ . مهانيكز اذه عمو سوجم

 اودمعت اذإ مهيلع نامضلا بجو اغإو « انه اه اذكف « هيلع نامض ال [. . . .] يضاقلاو يضاقلا

 . فلتلا ةلعاورهظأ مهنأل

 :م نيكزملا نأ يأ :ش ( مهنأ ) :م - هللا امهمحر - [دمحمو]فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م

 ول امك راصف ) :م ةلادعلا يهو « ةجحلا طرش كلذب اوتبثأ ثيح ليق :ش ( اريخ دوهشلا ىلع اونثأ)

 مل اذإف « ةثالثلا لاق هبو « اًئيش نونمضي الف :ش ( هناصحإب اودهش نأب اريخ هيلع دوهشملا ىلع اونثأ

 هلو) :م -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبألو يأ هلو « لالا تيب ىلع نامضلا بجو اًئيش اونمضي

 :م ةيكزت الب ًائيش بجوت ال دودحلا يف ةداهشلا ذإ :ش (ةيكزتلاب ةلماعو ةحح ريصت اغنإ ةداهشلا نأ

 مكحلاو « ةلعلا ةلع ةلعلل لمعلاو « ةلعلل هلمعب ةيكزتلا نأل :ش (ةلعلا ةلع ىنعم يف ةيكزتلا تناكف)

 . ةلعلا ىلإ فاضي امك <« ةلعلا ةلع ىلإ فاضي

 فاضيف « رئبلا يف عوقولل راملا ةلع دقف لعجي ةلعل يذلا وه ناك امل رئبلا رفح نأ ىرت الأ

 راصف « ةلعلا ةلع ىلإ يأ :ش (اهيلإ مكحلا فاضيف) :م لعفلا ىلإ هتفاضإ رذعت دنع هيلإ مكحلا

 نأ هلصاح :ش (طرشلا ضحم هنأل « ناصحإلا دوهش فالخب) :م اوعجراذإ دوهشلاك نوكزملا

 . ناصحإلا دوجو هدعب رداصلا انزلا مكحلا ةفرعم ةمالعو ٠ ضحم طرش ناصحإلا ىلع ةداهشلا

 ‹«ناصحإللا لبق انزلا دوهشب تبث انزلا نأل « ناصحإلا دوهش ىلإ انزلا توبثل ةجاح الو

 . ناصحإلا ةداهشو ةيكزتلا نيب قرفلا رهظف « اوكزي ملام ناصحإلا دوهشب انزلا تبثي ال نكلو

 اولاق نأب :ش (اوربخأ وأ ةداهشلا) :م ظفلب نوك زملا يأ :ش (ةظفلب اودهش اذإ امهنيب قرف الو) :م

 يبأ لوق ىلع نيكزملا ىلع نامضلا بوجو يأ :ش (اذهو) :م رارحأ مه اولاق وأ رارحأ مهنأب دهشن

 دوهشلا ةيرحب اوربخأ اذإ اميف يأ :ش (مالسإلاو ةيرحلاب اوربخأ اذإ) :م - هللا همحر - ةفينح

 . ًاديبع وأ ًاسوجم دوهشلا رهظ مث ٠ مهمالسإو

 هکرتب ًاضی :ش (الدع نوکی دق دبعلا نأل « نونمضب ال ًادیبع اورهظو لودع مه اولاق اذا امآ) :م

 « «فلتخملا» يف هركذ « امهل ًافالخ « ةفينح يبأ دنع طرش يكزملا ةاكز نأ ملعاو . هنيد روظحم
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 ًايح اوفذق مهنأل « فذقلا دح نودحي الو « ةداهش مهمالك عقي مل هنأل ‹ دوهشلا ىلع نامض الو

 لجر برضف همجرب يضاقلا رمأف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو هنع ثروي الف ٠ تام دقو

 ًاسفن لتق هنأل « صاصقلا بجي سايقلا يفو . ةيدلا لتاقلا ىلعف « ًاديبع دوهشلا دجو مث هقنع

 ‹ ةهبش ثروأف « لتقلا تقو ًارهاظ حيحص ءاضقلا نأ ناسحتسالا هجو . قح ريغب ةموصعم

 ادمتعم مدلا حابم هنظ هنألو ‹ دعب ةجح رصت مل ةداهشلا نأل ‹ ءاضقلا لبق هلتق اذإ ام فالخب

 . مهتمالع هيلعو « ًايبرح هنظ اذإ امك راصف ‹ حيبم لیلد ىلع

 ىلع نيتأرماو لجر ةداهش زوجيو ءانزلا يف ةعبرألاو قوقحلا رئاس يف نايتإلا طرتشيو - هللا
 ۰ ۰ . ناصحاإلا

 مدقت امل ًارظن « هيف ةداهشب مهمالك عقي هنأل :ش (دوهشلا ىلع نامض الو) :م مكاحلا لاق اذك

 مل هنأل) :م هلوق هجو امف « ءاضقلا هب لصتا دقو « ءاضقلا لاصتاب ةداهش ريصي مهنم لك مالك نأ

 لصتي الف « نكي مل نأك راص « نيقيب هأطخ رهظأ ال ءاضقلا ذإ باوجلاو :ش (ةداهش مهمالك عقي

 اوفذق مهنأل « فذقلا دح) :م دوهشلا يأ :ش (نودحبي الو) :م . ةداهش ريصي الف . مهمالكب ءاضقلا

 ًافذق لعجي مل لاقيال « تيما نع فذقلا دح ثروي ال يأ :ش (هنع ثروي الف تام دقو ءًايح

 بالقنالا هيلع لوقن انأل « ةداهشلا نع عوجرلا ةروص يف امك بالقنالا قيرطب لاجرلل تيملل

 . دجوي ملف باوجلاف . ةداهشلا نع عوجرلل

 ةروريص بالقنا نإ عوجرلاك بالقنالل ةلع ًاسوجم وأ ًاديبع مهروهظ نوكي ال مل : ليق نإف

 . ةداهش عقي مل مهمالكو افذق ةداهشلا

 ًاديبع دوهشلا دجو مث هقنع لجر برضف همجرب يضاقلا رمأف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو) :م
 . قح ريغب ةموصعم اًسفن لتق هنأل « صاصقلا بجي سايقلا يفو) :م هلام يف :ش (ةيدلا لتاقلا ىلعف

 ةهبش نوكي دسافلا حاكنك :ش (ةهبش ثروأف « لتقلا تقو ًارهاظ حيحص ءاضقلا نأ ناسحتسالا هجو

 . دحلا طاوسأ

 وه ءاضقلا نأل ةهبشلا مدعل ءاضقلا بجي ثيح :ش (ءاضقلا لبق هلتق اذإ ام فالخب) :م

 فطع :ش (هنظ هنألو « دعب ةجح رصت مل ةداهشلا نأل) :م هلوقب هيلإ راشأ « دجوبي مل ةهبشلل ثروملا

 ليلد ىلع ًادمتعم مدلا حابم) :م هلتق يذلا نظ يأ « لتقلا تقو رهاظ حيحص ءاضقلا نأ هلوق ىلع

 صخشلا وأ يزاغلاو ملسملا نظ اذإ امك يأ :ش (مهتمالع هيلعو ًايبرح هنظ اذإ امك راصف « حيبم

 يبرحب سيل لوتقملا نأ رهظ مث « دمع هلتقف « برحلا لهأ ةمالع يأ « مهتمالع هيلعو « ًايبرح

 . مدلا حابم هنظ ةهبشب صاصقلا بجي ال
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 هنأل ‹ نينس ثالث يف كلذ بجيو ‹«دمعلا لقعت ال لقاوعلاو « دمع هنأل « هلام يف ةيدلا بحيو

 لقنف مامإلا رمأ لثتما هنأل « لاملا تيب ىلع ةيدلاف ًاديبع اودجو مث مجر نإو « لتقلا سفنب بجو
 برض اذإ ام فالخب اذه اذكو « انركذ امل لاملا تيب ىف ةيدلا بجي هسفنب هرشاب ولو ٠ هيلإ هلعف

 « مهتداهش تلبق رظنلا اندمعت :اولاقو ء انزلاب لجر ىلع اودهش اذإو . هرمأب رأي مل هنأل « هقنع

 . ةلباقلاو بيبطلا هبشأف ةداهشلا لمحت ةرورض مهل رظنلا حابي هنآل

 بجيو ‹دمعلا لقعت ال) :م ةلقاع عمج عمحلا :ش (لقاوعلاو دمع هنأل « هلام يف ةيدلا بجيو) :م

 نوكت لتقلا سفنب بجي ءيش لكو « رارقإلاب ال :ش (لتقلا سفنب بجو هنأل . نينس ثالث يف كلذ

 . نينس ثالث يف ةيدلا

 كلذ مجر نإو يأ « هقنع برضف هلوق ىلع فوطعم لعافلا ءانب ىلع :ش (مجر نإو) :م

 مجرلا (طوسبملا» ظفل يفو مجرلاب يضاقلا ءاضق دعب انزلاب هيلع دوهشملا روكذملا لجرلا
 يأ :ش (اودجو مث) :مًامجر هلتق لجرلا اذه ناك نإو : «زيجولا» بحاص ظفلو .ةراجحلاب

 اذه لعف لقن يأ :ش (هيلإ هلمعف لقنيف مامإلا رمأ لثتما هنأل « لاملا تيب ىلع ةيدلاف ًاديبع) :م دوهشلا

 (انركذ امل لالا تيب يف ةيدلا بجي هسفنب) :م مجرلا مامإلا :ش (هرشاب ولو) :م مامإلا ىلإ هعجر يذلا

 ‹نيملسملل لماع وهو يضاقلا دالجلا لعف لقتنا هنأل هلوقب هفزو « لبق ىضم ابف هلوق دنع :ش
 . مهلام يف ةمارغلا بجيف

 «هقنع برض اذإ ام فالخب) :م مجرلا لعف ىلإ هب راشأو « اذه مكح اذك يأ :ش (اذه اذكو) :م

 اذإو) :م . هيلإ هلعف لقتني ملف « لتقلا نود مجرلاب رمأ هنأل « مامإلا رمأ يأ :ش (هرمأب رتي مل هنأل

 (مهتداهش تلبق) :م ةينازلاو ينازلا جرف ىلإ يآ :ش (رظنلا اندمعت اولاقو انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش

 رظنلا اندمعت اولاق ولو « -هللاامهمحر- دمحأو كلامو صوصنملا ىف ىعفاشلا لاق هبو :ش

 . ًاعامجإ لبقي ال ذذلتلل

 نم يرخطصإلا لاق هبو « مهتداهش لبقت ال : ءاملعلا ضعب لاق «يسحخرسلا عماج» يفو

 ريغلا ةروع ىلإ رظنلا ذإ « مهسفنأ ىلع [. . . .] مهرارقإل - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ

 مهنأ ىلع ةداهشلا ةماقإ ىلع اوفلك مهنأل :ش (ةداهشلا لمحت ةرورض مهل رظنلا حابي هنأل) :م سف

 .ةربحملا يف ملقلاو « رئبلا يف ءاشرلاو ٠ ةلحكملا يف ليملاك هوآر

 يف ةرورضل ةينازلا جرف ىلإ انزلا دوهش رظن هبشأ يأ :ش (ةلباقلاو بيبطلا هبشأف) :م
 ةروعلا عضوم رظني نأ زوجي بيبطلا نأل اذهو « جرفلا ىلإ ةلباقلاو بيبطلا رظنب امك كلذ

 . ةرورضلادنع الإ ةروعلا ىلإ رظنلا زوجي ال : «ىواتفلا ةصالحخ» ىف لاقو . ةاوادملا ةرورضأ

 ةًأرملا قح يف ةأرملاو ‹« بيعلاب درلاو ةغلابلا يف ةراكبلاو ةدالولاو ةاوادملاو نايحلاو ناقتحالا يهو

 .ةرورضلا عضوم ءارو ام رتس دجوي مل نإو ٠ ىلوأ

fo 



 نأ هانعم ‹ مجري هنإف هنم تدلو دق ةأرما هلو ناصحإلا ركنأف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو

 « هيلع لوخدلاب مكح هنم بسنلا تابشب مكحلا نأل ‹ طئارشلا رئاس دوجو دعب لوخدلا ركني

 هيلع دهشو هنم تدلو نكت مل نإف . هلثب تبشي ناصحإلاو ةعجرلا بقعي اهقلط ول اذهلو
 - يعفاشلاف . -هللا همحر- يعفاشلاو -هللا همحر- رفزل ًافالخ « مجر ناتأرماو لجر ناصحإلاب

 : لوقي -هللا همحر- رفزو ‹ لاومألا ريغ ىف ةلوبقم ريغ نهتداهش نأ هلصأ ىلع رم -هللا همحر

 الف ء ةلعلا ةقيقح هبشأف « هيلإ مكحلا فاضيف « هدنع ظلغتت ةيانجلا نأل « ةلعلا ىنعم يف طرش هنإ

 هنأ ملسملا هدبع ىنز يمذ ىلع نايمذ دهش اذإ امك راصف « ءردلل الايتحا هيف ءاسنلا ةداهش لبقت

 . انركذ امل لبقت الف ء انزلا لبق هقتعأ

 نأ هاتعم . مجري هنإف هنم تدلو دق ةأرما هلو ناصحإلا ركنأف انزلاب لجر ىلع ةعبرأ دهش اذإو) :م

 مكح هتم بسنلا تاشب مكحلا نأل) :م ناصحإإلا طئارش يأ :ش (طئارشلا رئاس دوجو دعب لوخدلا ركني

 اهقلط ول) :م هيلع لوخدلاب مكحلا لجألو يأ :ش (اذهلو) :م لجرلا ىلع يأ :ش (هيلع لوخدلاب

 ال لوخدلا لبق قالطلاو « قالطلا دعب اهعجاري نأ هل ةعجرلا بقعت قالطلا يأ :ش (ةعجرلا بقعي

 . ةهبش هيفو « ًارهاظ لد يذلا ليلدلا اذه لثمب يأ :ش (هلغمب تبثي ناصحإلاو) :م ةعجرلا بقعي

 :ش (يعفاشلاو رفزل افالخ « مجر ناتأرماو لجر ناصحإلاب هيلع دهشو هنم تدلو نکی مل نإف) :م

 ريغ نهتداهش نأ هلصأ ىلع رم -هللا همحر- يعفاشلاف) :م -ىلاعت هللا مهمحر- دمحأو كلامو

 ةداهش لبقت الف :ش (ةلعلا ىنعم يف طرش) :م ناصحإلا يأ :ش (هنإ لوقي رفزو ‹ لاومألا ريغ يف ةلوبقم

 ةلع نأ هنايب :ش (هدنع ظلغتت ةيانجلا نأل) :م دودحلا باب يف اهل لخدم ال ءاسنلا ةداهش نأل « هيف ءاسنلا

 عطقأ وه يمذلا لجرلا بجياذهلو . ناصحإلادوجو دنع ظلغتي هنكل ء انزلا وه انزلا دح
 لبقت الف« مكحلا ةلع ىلع نهتداهش لبقت الف « ةلعلا ىنعم يف ًاطرش ناصحإإلا ناكف تابوقعلا

 ةيانجلا نأل هلوق ىنعم وهو « هدنع ةيانحلا ظلغتل اهانعم ىف هنأل «ناصحإلا وهو هطرش ىلع ًاضيأ

 (ةلعلا ةقيقح هبشأف) :م ناصحإلا ىلإ يأ :ش (هيلإ مكحلا فاضیف) :م ًاضيأ رفز دنع يأ « هدنع ظلغتت

 : نارمأ كلذ ىلع بترت : لمكألا لاق :ش

 ءردلل ال ًايفح :ش (هيف ءاسنلا ةداهش لبقت الف) :م : هلوق وهو « باتكلا يف هركذ ام: امهدحأ

 . دحلا عفدل يأ

 ةلعلا دوهش نأل « هدنع نونمضي مجرلا دعب اوعجر اذإ ناصحإلا دوهش نأ : يناثلاو

 . قافتالاب عوجرلاب نونمضي

 نأ ينعي :ش (لبقت الف انزلا لبق هقتعأ هنآ ملسملا هدبع ىنز يمذ ىلع نايمذ دهش اذإ امك راصف) :م

 لبق هقتعأ يذلا هالوم نأ يأ « هنأ نايمذ نادهاش دهشف ملسم وهو « يمذل ًاكولع ناك ول ينازلا

 . ةلعب ىنعم يف طرش ناصحإلا نأل يأ :ش (انركذ ام ) :م مجري ملانزلا
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 يف نوكي الف ءانركذ ام ىلع انزلا نم ةعنام اهنأو ‹ ةديمحلا لاصخلا نع ةرابع ناصحإلا نأ انلو
 تبشي قتعلا نأل « ركذ ام فالخب « ةلاحلا هذه ريغ يف هب اودهش اذإ امك راصو « ةلعلا ىنعم

 دوهش عجر نإف « ملسملا هب ررضتي وأ ملسملا هركني هنأل « خيراتلا قبسب تبثي ال اغنإو « امهتداهشب
 مدقت ام عرف وهو -هللا همحر- رفزل ًافالخ «اندنع نونمضي ال ناصحإلا

 لقعلاو ةيرحلاك عضوم يف سيل اهضعب :ش (ةديمحلا لاصخلا نع ةرابع ناصحإلا نأ انلو) :م

 اذإ امك اذهو « ةلعلا ىنعم يف نوكت الف «ءانزلا نم ةعنام) :م ةديمحلا لاصخلا نإو يأ :ش (اهنإو)

 لمكألا لاق . انزلا دعب ام ةلاحلا هذهب دارأ :ش (ةلاحلا هذه ريغ يف) :مناصحإلاب يأ :ش (هب اودهش
 « مهتداهش تلبق اهب لخدو ةأرملا هذه جوزت ًانالف نأ ناتأرماو لجر دهش ول ينعي : هللا همحر

 . انهاه كلذكف

 هنأ ىمذ ىلع ةيمذلا ةداهشب - هللا همحر - رفز ركذ ام فالخب يأ :ش (ركذ ام فالخب) :م

 قبسب تبث ال اغنإو) :م نييمذلا ةداهشب يأ :ش (امهتداهشب تبثي قتعلا نأل) :م انزلا لبق هدبع قتعأ
 نأل يأ :ش (ملسملا هركني هنأل) :م انزلا ىلع ًاقباس تبثي ال نكل « قتعلا تبشي ينعي :ش (خيراتلا
 نم خيراتلا قبس روصتي ملسملا نألو « ةيمذلا لب رفاكلا ةداهش تبثي ال ملسملا ركني خيراتلا قبس

 وهو « «طوسبملا» يف اذك . رافكلا ةداهشب ملسملا ررضتي نأزوجي الف « هيلع ةبوقعلا ظيلغت ثيح

 هب ررضت نإو ةلوبقم دودحلا ريغ يف ءاسنلا ةداهش امأ :ش (ملسملا هب ررضتب وأ) :م هلوق ىنعم

 .ملسملا

 - يعفاشلاو :ش (-هللا همحر- رفزل ًافالخ « اندنع نونمضي تب ال ناصحإلا دوهش عجر نإف) م

 : هجوأ ةثالث ناصحإلا دوهش نامض يف - هللا همحر

 . انلوق وهو « مهيلع نامض الل : اهدحأ

 هللا همحر - رفز لوق وهو « [. . .] ثنحی : يناثلاو

 نونمضي : هجو . ناهجو ةيدلا نم نونمضيام ردق يفو . اونمض انزلا توبث دعب اودهش نإو

 . (ةيلحلا» ىفاذك « ةيدلا ثلث : ىناثلا . ةيدلا نامضب

 بوجوو اوعجر اذإ اندنع ناصحإلا دوهش هيلع نامضلا مدع يأ :ش (مدقت ام عرف وهو) :م

 اندنع نصحم طرشو « هدنع ةلعلا ىنعم يف هنإ انلق ام ىلع نايب - هللا همحر - رفز دنع نامضلا

 همحر - دمحم لاقو . اهجوز اهب لخدأ اولوقي نأ دوهشلا يفكي ناصحإلا يفو : عورف

EV 



 . لمأتلا يف اذك « اهعضاب وأ اهعماج اولوقي نأ دب ال - هللا

 ىتح هناصحإ تبث اهب لخدو ةأرماب جوزت هنأ دهشف انزلا توبث دعب ناصحإلا ركنأ ولاذكو

 تلاق هبو ‹ -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهعماج وأ اهئطو لاق ول امك « مجري
 . اهاتأ وأ اهب رقأ هنآ دهش ول امك « مجري الف هناصحإ تبثي ال : دمحم لاقو . ةثالثلا

 هتيد اونمض ناقيرفلا عجرو مجرف ىرخأ ةرم ىرخأ ةعبرأو ةأرماب ىنز هنأ ةعبرأ دهش ولو

 همحر - دمحم لاقو : دمحأ لاق هبو « فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع فذقللاودحو عامجإلاب

 . - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو ٠ نودحي ال : هللا

 ءةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « - هللا همحر - دمحم دنع دح هب ةرم رقأو انزلا ىلع اودهش ولو

 ال - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو « رارقالاب لطبت الف « ةربتعم تعقو ةنيبلا نأل

 . حصألا وهو « دحي

 نإف « -هللا امهمحر- دمحأو كلامو يعفاشلل ًافالخ « اندنع دحي ال تارم عبرأ رقأ اذإو

 بوجو ببس وأ ةداهشلا نياعي مل نمت عم ىعسي له دلج اب وأ مجرلاب رمأ اذإ يضاقلا دحي مهدنع

 نمل ىعسي ال دمحم دنعو « ىعسي -هللا ا .همحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعف . دحل ا وأ مجرلا

 الف ‹ ءاضقلا ىلع داسفلا ةلعل - هللا همحر - دمحم لوقب مه ءارو انؤاهقف ىتفآو « اه ءاشي مل

 ‹ كلذ يف خياشملا ضعب لصف دقو « تاهبشلاب ئردنت يتلا دودحلا يف صوصخلا ىلع نونمؤي

 : ةعبرأ ةاضقلا لاقف

 . رامتئالا بجيف « ةعاطلا بجاو اذهو . لداع ملاع

 هلوق لبق عرشلا قفاوي اب ربخأ اذإف « هدنع تبث ام توبث ةيفيك نع لأسي اذهو : لداعو

 . هب لمعو

 . امهيلإ تفتلي الو « امهلوق لبقي ال ناذهو . لهاج ملاظو . ملاع ملاظو

 هيف رهظ نإو « هب لمع هلمع ىضتقم قفاو نإف « هدنع مكحلا توبث نع ثلاثلا لأسي ليقو

 . كرت هملظ هنأ
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 برشلا دح باب
 هيلعف ‹ كلذب هيلع دوهشلا دهشف « ناركس هب اوءاج وأ ةدوجوم اهحيرو ذخأف رمخلا برش نمو
 . دهعلا مداقتي ملو ترهظ دق برشلا ةيانج نأل « ةدوجوم اهحيرو رق اذإ كلذكو دحلا

 . هودلجاف داع نإف « هودلجاف رمخلا برش نمو :مالسلا هيلع هلوق هيف لصألاو

 عبطلا ءاعد نأ ال برشلا ىلع انزلا دح مدق . برشلا دح مكح نايب يف باب اذه يأ :ش

 يفو «سفنلا لتق انزلا يفو . برشلا برض نم دشأ هبرض اذهلو « قبشلا طرف دنع رثكأ انزلا ىلإ
 نأل برشلا دح نع فذقلا جرخأو « سفنلل عباتلاك لقعلا نأكو . لقعلا تاوف رمخلا برش

 اذهلو « ًايناز فوذقملا ناك نأب فذقلا يف قدص هنأ لمتحي هنأل « فذاقلا نود براشلا يف ةيرجلا

 . عبت لاملاو « لاومألا ةنايصل عرش هنأ ال ةقرسلا دح ريخأتو « عيمجلا نم قحأ فذقلا دح ناك

 :م هيف يف ةدوجوم رمخلا حير نأ لاح لاو يأ :ش (ةدوجوم اهحيرو ذخأف رمخلا برش نمو) م

 هيلع دوهشلا دهشف) :م ناركس هنوک لاح يضاقلا سلجم ىلإ هب اوءاج يآ :ش (نارکس هب اوءاج وأ)

 (ةدوجوم اهحيرو) :م رمخلا برشي نأ :ش (رقأ اذإ اذكو « دحلا هيلعف) :م رمخلا برشب يأ :ش (كلذب

 ءامسألا نم حيرلا نأل . ثينأتلاب حيرلا نيح هركذ « هيف يف ةدوجوم اهحير نأ لاحلاو يأ :ش

 ملدهعلا نأ لاحلاو يأ :ش (دهعلا مداقتي ملو ترهظ دق برشلا ةيانج نأل) :م ةعامسلا ةركذملا

 . نآلا يتأي ام ىلع قافتالاب ةداهشلإ لوبق نع عنام فذقلا دح يف الإ دودحلا يف مداقتي

 يبنلا لوق يأ :ش ("مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م بابلا اذه يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 - ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه :ش (هودلجاف داع نإف « هودلجاف رمخلا برش نمو) :م اب

 يذمرتلا الإ ننسلا باحصأ هثيدح جرخأ « - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع -مهنع هللا يضر

 رکس نإ مٹ هودلجاف رکس نإ مث « هودلجاف رکس اذ: هللا لوسر لاق « لاق هنع ةملس يبآ نع

 اذإ هانعم لاقو « «هحيحص)» يف - هللا همحر - نابح نبأ هاورو « « هولتقاف ةعبارلا داع نإف هودلجاف

 ملو ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو «كردتسملا» يف مكاحلا هاورو « ميرحتلا لبقي ملو لحتسا

 . هاجرخي

 لوسر لاق : لاق هنع حلاص يبأ نع يئاسنلا الإ هوجرخأ -هنع هللا يضر- ةيواعم نعو
 جرخأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نعو . ثيدحلا .«هودلجاف رمخلا برش نم ١ : ة# هللا

 ««"ءولتقاف اهبرش نإ» : ةسماخلا يف لاقو « هوحن ةي هللا لوسر لاق : لاق دواد وبآ هثیدح

 ٥۲۳۴۳[. ] يئاسنلاو « ۳۷١/٤] ] مكاحلاو « ۲١۷۲] 1 ةجام نباو 22۸4| دواد وب (۱)

 . [۳۷۲ ٤/ ] مکاحلاو . ۱٤۸٤[ ] يذمرتلاو . ۲٠١۷۳[ ] ةجام نباو ٤٤۸۲| ]دواد وبآ (۲)

 .[۳۷۱ ٤/ ] مکاحلاو ٥۲۳۲[. ] يئاسنلاو ٤٤۸۳[. ]دواد وبآ (۳)
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 لاقو .هللا همحر - فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دحي مل اهتحئار باهذ دعب رقأ نإف

 يبأو ةفينح يبأ دنع اهحير بهذ امدعب هيلع اودهش اذإ كلذكو «دحي : - هللا همحر- دمحم

 « قافتالاب ةداهشلا لوبق عنمي مداقتلاف « دحي -هللا همحر- دمحم لاقو . -هللا مهمحر- فسوي

 دق ةحئارلاو ‹ نامزلا يضمب ققحتي ريخأتلا نأل اذهو « انزلا دحب ًارابتعا هدنع نامزب ردقم هنأ ريغ

 :رعش لیق امک ہریغ نم نوکت

 الجرفسلا تلكأ لب « ال مهل تلقف ةمادم تبرش هکنإ يل نولوقي

 ‹ هودلجاف رمخلا برش نم : لاق ةي يبنلا نأ هنع دواد وبأ هثيدح جرخأ بيؤذ نب ةصيبق نعو

 دق لجرب ىتأف « هولتقاف ةعبارلا وأ ةثلاثلا ىف داع نإف « هودلجاف داع نإف « هودلجاف داع نإف

 يفو «ةصخر تناكو « لتقلا عفرو «هدلجف هب يتأ مث « هدلجف ذ هب يتأ مث « هدلجف برش

 . فالخ ةصيبق ةبحص

 نعو هرخآ ىلإ . «هودلجاف رمخلا برش نم » : ًاعوفرم يئاسنلا هثيدح جرخأ رباج نعو
  MO f. o, Ie ۴ا .

 هثیدح جرخا ريرج نعو . هوحن اعوفرم كردتسملا يف مكاحلا هئيدح جرخآو رمع نب هللا دبع

 يف يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نعو . “هوحن ًاعوفرم ًاضيأ مكاحلا

)0( 
 .. ( همحعما)

 دمحم لاقو . - هللا همحر - فسوي يبو ةفينح يبأ دنع دحي مل اهتحئار باهذ دعب رقأ نإف) :م

 ةفينح يبأ دنع اهحير بهذ امدعب هيلع اودهش اذإ كلذكو) :م ةثالثلا تلاق هبو :ش (دحي - هللا همحر

 ردقم هنأ ريغ « قافتالاب ةداهشلا لوبق عنب مداقتلاف دحب - هللا همحر - دمحم لاقو . فسوي يبأو

 ام نأل ‹ رهشب ردقف :ش (انزلا دحب ًارابتعا) :م - هللا همحر - دمحم دنع يآ :ش ( هدنع نامزلاب

 نم دب الو :ش (نامزلا يضمب ققحتي ريخأتلا نأل) :م نامزلا ريدقت ىنعمب :ش (اذهو) :م . بيرق هنود

 . رخآ عضوم يف ملعف « دحاو رهش وأ رهشأ ةتسب كلذ نإ امأ «نامز ريدقت

 :رعش ليق امك):م ؛ رمخلا برش ريغ نم يأ :ش (هريغ نم نوكت دق ةحئارلاو) :م

 (الجرفسلا تلكأ لب ءال مهل تلقف ةمادم تبرش هکنإ يل نولوقي

 . ٤٤۸٥[ ]دواد وبأ (۱)

 . (۲۷۸ /7) دئاوزلا عمجم لتقلل اًخسان ناکف هلوق ريغ يذمرتلا هاور : يمثيهلا لاق (۲)

 لاجر قيرطلا اذه لاجرو « ةثالثلا يف يناربطلا هاور : يمشيهلا لاقو « ۳۷۲/٤[ ]كردتسملا يف مكاحلا (۳)

 «/YVA). دئاوزلا عممجس . حيحصلا

 . صيخلتلا يف يبهذلا هنع تكسو . )٤/ ۳۷١( كردتسملا يف مكاحلا ()

 يدوألا ديزي نب دواد : هيفو < ةثالثلا يف ىناربطلا هاور : ىمشيهلا لاقو « )٤/ ۳۷١( كردتسملا يف مكاحلا )٥(

 .(۲۷۷ )١/ دئاوزلا عمجم . فيعض وهو
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 رمخلا ةحئار متدجو نإف هيف -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل « ةحئارلا لاوزب ردقي امهدنعو

 هودلجاف

 ةياور يهو اهنودبو ‹ «برغملا» يف يزرطملا ةياور يهو « تبرش دق ةملكب تبثلا ىوري :ش
 ةرورضي رسكلاب كرحت يناثلا نعو «ظفللا يف هكنإ نم لصولا ةزمه طقست لوألا ىلعف « ءاهقفلا

 . باصنإلاو دوجلا يف لصولا ةزمه كيرحت زوجيو . طقست الو ‹ رعشلا

 هكني هكن نم رمأ وه « ءاهلا نوكسو فاكلا حتفو نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب هكنإ هلوق

 هتهكنو ‹ مفلا حير يهو « ةهكنلا نم هلصأو « براش ريغ وأ وه براش هنأ ملعیل هني نأب هرمأب

 هنأ ملعيل هكني نأ هرمأ اذإ ًاهكن هكني هكن نيهجو يف ةهكن لجرلا هكنتساو : يرهوجلا لاق

 وهو « برض باب نمو « عني عنم باب نم يتأي هنأ ىلع لدي همالکو « براش ریغ وأ براش
 وهو « مادملا ىنعجب ةمادملاو : يزارتألا لاقو . رمخلا ءامسأ نم مسا ةمادملاو « ىدعتي الو ىدعتي

 . رمخلا

 . رمخلا ءامسأ نم امهيلك نأل « رمخلا ىنعمب لاقي نأ جاتحب ال : تلق

 يأ :ش (ردقي) :م - هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو يأ :ش (امهدنعو) :م

 (هودلجاف رمخلا ةحئار متدجو نإف « هيف - هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل ةحئارلا لاوزب) :م مداقتلا

 هترمشب رمأ مث طوسب ىعدو دخلا نم هب داع مث اولعفف «هفنصم» يف قازرلا دبع یورو
 . هقح وضع لك طعأو كدي عفراو دلجا دالجلل : لاق مث « ةرد تراص یتح نیرجح نیب تقدف

 ‹ هوزمزمو هوهکنتساو هورترت : لاق نارکسب یتا هنآ - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نعو

 مث « ةرد تراص ىتح نيرجح نيب تقدف ةقرخب رمأ مث طوسب اعدو ودعلا نم هب داع مث اولعفف

 . هقح وضع لك طعأو كدي عفراو دلجا : دالجلل لاق

 رمأ هوزمزم كلذكو « كيرحتلا يهو ٠ قوف نم نيتانثم نيءاتب ةرترتلا نم رمأ هورترت : هلوق
 كيرحتلا ةزمزملاو « ةفلثتلا ةرترتلا : « برخملا» بحاص : لاق « نيتمجعم نيءازب ةزمزملا نم

 رم دقو « مفلا ةحئار يهو « ةهكنلا بلط وهو « هاكنتسالا نم رمأ « هوهكنتسا هلوق . ديدشلا

 دودحلا يف لصألا نأل « ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب ركنأ - هللا همحر - ديبع وبأ لاقو

 ال4 هللا لوسر لعف امك ءردلل لامتحا يصقتلا مدعو « ضارعإلاو درلا اهب ًارقم اهبحاص ءاج اذإ

 . (۱۳۵۱۹) مقر ٹیدح [۳۷۱ /۷] هفنصم يف قازرلا دبع (۱)
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 « هرابتعا رذعت دنع نامزلاب ريدقتلا ىلإ راصي اغنإو « برقلا ىلع ةلالد ىوقأ نم رثألا مايق نألو

 دنع هلطبي ال مداقتلاف رارقإلا امأو « لاهجلا ىلع هبتشي اغنإو « لدتسملل نكمت حئاورلا نيب زييمتلاو

 مايق دنع الإ دحلا ماقي ال امهدنعو « هريرقت رم ام ىلع انزلا دح يف امك -هللا همحر- دمحم

 نبا يآرب الإ عامجإ الو ٠ -مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإب تبث برشلا دح نأل « ةحئارلا

 انيور ام ىلع ةحئارلا مايق طرش دقو-هنع هللا يضر- دوعسم

 ىتح « هاكنتسالاو ةرترتلاو ةثلثتلاب -هنع هللا ىضر- دوعسم نبا رمأي فيكف . زعام رقأ ىتح

 . یھتنا < كلذك هزاجتساف « نمدم برشلاب علوم لجر ءاج هنأ هلیوأتف حص ولف . هرکس رهظب

 اذه فعضي ىتح رقم وهو هب يت هنأ -هنع هللا يضر - دوعسم نبا ثيدح يف سيل :تلق

 . ؟ال ما نارکس هنأ ملعیل هرخآ ىلإ هورترت : لاقف « نارکس وهو هب یتآ اغإو « كاذب

 دهعلا برق ىلع يأ :ش (برقلا ىلع ةلالد ىوقآ نم) :م رمخلا رثأ يآ :ش (رثألا مايق نألو) :م

 نكمم حئاورلا نيب زييمتلاو) :م رثألا رابتعا يأ :ش (هرابتعا رذعت دنع نامزلاب ريدقتلا ىلإ راصي اغنإو) :م

 :م رثألا يأ :ش (هبتشي اغنإو) :م هريغ نم نوكت دق ةحئارلاو هلوق نع باوج اذه :ش (لدتسملل

 حئاورلا نوزيم ال نيذلا لاهجل اب دارأو « لهاج عمج ءاهلا ديدشتو ميحلا مضب :ش (لاهجلا ىلع)

 ال ناسنإلا نأ :ش (هريرقت رم ام ىلع انزلا دح يف امك دمحم دنع هلطبي ال مداقتلاف رارقإلا امأو) :م

 . هسفن ىلإ ةبسنلاب ًأمهتم نوكي

 مايق دنع الإ دحلا ماقي ال) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو) :م

 وهو -هنع هللا يضر- دوعسم نبا يآرب الإ عامجإ الو « ةباحصلا عامجإب تبث برشلا دح نأل . ةحئارلا

 رمخلا ةحئار متدجو نإف هلوق ىنعمب :ش (انيور ام ىلع ةحئارلا مايق) :م دوعسم نبا يأ :ش (طرش دقو

 برشلا دح توبث ىلع دقع عامجإلا نأل ءرظن هيف : - هللا همحر - لمكألا لاقو . هودلجاف

 وهو -هنع هللا يضر- دوعسم نبا هطرش يذلا طرشلا نأ ىلع ليلد ال نكلو . دوعسم نبا قافتاب

 . نوقابلا هيلع ممجأ ةحئارلا مايق

 دنع دوجولا ديقت دوجولا ةيطرشلاو « ةيطرش -هنع هللا ىضر- دوعسم نبا مالك أضيأو

 ۰ . ريغالدوجولا

 ءافتنا لب « طرشلا موهفم نم سيل مدعلا دنع مدعلا نأب : مالسإلا رخف مامإلا باوجو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب تباث هنأ بابلا لوأ يف ركذ ًاضيأو .ًالوأ انركذ ام عوفدم هيلع عمجلا

 . همالک یهتنا « هودلجاف رمخلا برش نم

 ديقي هلوق ليلدلا نامضلا يفاني ال وهو « يفنلا درجم ىلع ليلد ال كلذك الر هلرق : تلق

 دوجو دنع دحلا بجياذهلف « همدع دنع مدعلا بجويال ينعي « ريغال درج ولا دنع بوجرولا
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 مامإلا هيف رصم ىلإ رصم نم هب اوبهذف ‹ ناركس وه وأ هنم دجوي اهحيرو دوهشلا هذخأ نإف
 ءانزلا دح يف ةفاسملا دعبك رذع اذه نأل «ًاعيمج مهلوق يف دح هب اوهتني نأ لبق كلذ عطقناف

 دح ذيبنلا نم ركس نمو . هلثم يف هب مهتي ال دهاشلاو

 . اهمدعدنع مدعني الو « ةحئارلا

 هللا يضر - دوعسم نبا يأر نودب حصي ال مهعامجإ نأل « ريدقتلا كلذ ىلع دحلا ىلع عامجإلا

 . ةحئارلا عاطقنا دنع دحلا ري مل وهو « هنع

 نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « صنلا دجو دقف عامجإلا دجوي مل نإ : تلق نإف

 . ةحئارلا طارتشا هيف سيلو « «هودلجاف رمخلا برش

 ةيرحلا باجيإ حصي الف « ةهبشلا تنكمتف « ًاهاركإ وأ ًارارطضا برشلا هنم صخ دق : تلق
 . نییفانتم امهو هلوق

 . هب تبثيف « ةيعطق ةجح عامجإلاو « دحلا تبثي ال هلثلو « داحآلا لبق نم ثيدحلا : تلق

 « مامإلا هيف رصم ىلإ رصم نم هب اوبهذف ناركس وه وأ « هنم دجوي اهحيرو دوهشلا هذخآ نإف) :م
 اذهب دهشي نأ لبق رمخلا حير عطقنا يأ « ناركسلا اذهب :ش (هب اوهتني نأ لبق كلذ عطقناف

 فالخ الب ينعي :ش (ًاعيمج) :م ةثالثلا انتمئأ لوق يأ :ش (مهلوق يف دح) :م مامإلا ىلإ ناركسلا

 « ةجلاعملاب ةحئارلا تلاز ولامك :(طيحملا» يفو ‹ رضي ال رذعلاب ةحئارلا لاوز نأل « مهنيب

 رمخلا برشب - هللا همحر - ةبقع ىلع -هنع هللا ىضر- نامثع دنعاودهش ًاموق هيف لصألاو
 دح يف ةفاسملا دعبك رذع اذه نأل) :م دحلا هيلع ماقأو ةنيدملا ىلإ نامثع هلمحف « ةفوكلاب ناك وهو
 . رذعلاب ةحئارلا لاوز ةروص يف ينعي :ش (هلثم يف هب مهتي ال دهاشلاو « انزلا

 نم لمعي يذلا وهو « لوعفم ىنعمب ليعف نزو ىلع ذيِبتلا :ش (دح ذيبنلا نم ركس نمو) :م
 اذإ رمتلا تذبن نم كلذ وحنو « زرألاو ةرذلاو ريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو ذيبنلاو رمتلا نم ةبرشألا

 . ةتبلا هتوالح ىلع جرختتل ءاملا هتباغ ىلع تيقلأ

 « ءاملا ذيبن بنعلا نم رصتعملل لاقيو « ذيبن هل لاقي هنإف « ركسم ريغ وأ ًاركسم ناك ءاوسو
 كرتيو ءاملا يف بيبزلا عقني نأ عيقنلاف « ذيبنو عيقن نائيش بيبزلا نم ذختي امو رمح ذيبنلل لاقي
 دتشاو الغ اذإو « هبرش لحي ًاولح ماد امف « ةخبط ىندأ خبطي مث « ءاملا ىلإ هتوالح جرختل ًامايأ

 . مرحي دبزلاب فذقو

 الغ اذإو ٠ اولح ماد ام هب لحي ةخبط ىندأ خبط اذإ بيبزلا ءام نم يتلا يهف ذيبنلا امأو

 ام هبرش لحي رخآلا -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق ىلع هيلع دبزلا فذقو دتشاو
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 دح يف مالكلا نيبنسو « ذيبنلا نم ركس يبارعأ ىلع دحلا ماقأ - هنع هللا يضر- رمع نأ يور امل

 وأ رمخلا ةحئار هنم دجو نم ىلع دح الو « ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع قحتسملا هدح رادقمو ركسلا

 ةلمتحم ةحئارلا نأل؛ اهأيقت

 . ركسلا نود

 الغ اذإو ًاولح ماد ام مهلوق يف هبرش لحي ةخبط ىندأ خبط اذإ رمتلا ءام وه ذيبنلاف ٠ ذيبنلاو
 ىدحعملا الإ يوقتلاو يوادتلل هبرش لحي فسوي ىبأو ةفينح ىبأ نع « دبزلاب فذقو دتشاو

 ديق ذيبنلا نم ركس نمو : لاقاغنإو . لحيال : - هللا امهمحر- يعفاشلاو دمحم لاقو . ركسلا

 . رمخلا فالخب طرش هنأل «هيف ركسلاب

 الإ بجی ال رمخل | ريغ يفدحلاو « عامجإلاب ركسلا نودب اهنم ةرطق برشب بجي هنإف

 . لئاو وبأو ىعخنلا لاق هبو ٠ ركسلاب

 هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمعو ةداتقو نسحلاو يعازوألاو دمحأو يعفاشلاو كلام لاقو

 . ركسملا وه ناك اذإ برشب سيل ركسلاو رمخلاك هريثكو هليلق يف لحي -مهنع

 -هنع هللا يضر- رمع ةوادإ نم برش ًايبارعأ نأ ةوعل يذ نب ديعس نع « هننس ١ يف ينطقرادلا

 دازو هباتك يف يليقعلا هاورو « تبثي ال اذه : ىنطقرادلا لاق « دحلا رمع هبرضف ركسف ًاذيبن

 هلعأو « ركسلا ىلع كاندلج اغنإ : رمع لاقف «كتوادإ نم هتبرش امن : ىبارعألا لاقف : هيف

 . لوهجم وهو ةوعل يذ نب ديعسب

 . لوهجم اذه ديعس :«حيقنتلا» يف لاقو « يراخبلا نع هفيعضت دنساو : لاق

 هللا ءاش نإ هيلع قحتسملا هدح رادقمو ركسلا دح يف مالكلا نوبنسو) :م هلوقب هنايب دعو : تلق

 . بيرق نع بابلا اذه يف هنايب يتأيو :ش (یلاعت

 لاق :ش (ةحئارلا نأل) :م رمخ ا ًايقت يأ :ش (اهأيقت وأ رمخلا ةحئار هنم دجو نم ىلع دح الو) :م

 ةلدتسملل نكمم حئاورلا نيب زييمتلاو اذه لبق لاق هنأل « لاكشإ اذه هليلعت هيلع دري : يزارتألا

 لامتحالا لاقف « كلذ هيجوت يف مهضعب فلكتو : لاق مث . ركس انه لامتحالا نأ عامجإلا عطق

 هجو ىلع لالدتسالا دعب زييمتلاو هنياعي مل نمك « لامتحالاو لالدتسالا لبق حئاورلا سفن يف

 .[۱۳۸۳] يزوجلا نبا ءافعض يف ةوعل يذ نب ديعس ةمجرت رظناو « )٤/ ۲٣۰( ينطقرادلا (۱)
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 هبرشو ذيبنلا نم ركس هنأ ملعي ىتح ناركسلا دحب الف .رارطضاو هاركإ نع عقي دق برشلا اذكو

 كامرلا نبلو جنبلاك دحلا بجوي ال حابملا نم ركسلا نأل «ًاعوط

 نم نأل «رظن هيفو « هنياعي مل نمل لامكإلاو برشلا نياع نمل نكم زييمتلاو : ًاضيأ لاقو
 . ءيجيو لالدتسا ىلع ال نيعتو نايع ىلع رمألا ىنب برشلا نياع

 . عقو دقف « نايعلا ةروص ال لالدتسالا ةروص يف زييمتلا تبث «ةيادهلا» بحاص نيمختو

 . ىهتنا «[. . .] نع حراشلا اذه مالك ذإ

 « اذه همالك ذخآ ًاضيآ لمكألاو هحرش يف هركذ اذك هنإف مهضعب فلكتو هلوقب دارأ : تلق

 ىلع هلامتشال هنسح هجو يف لاقو . يناثلا باوجلا نسحتساو نيباوجلا ركذو هح رش يف هرکذو

 . لدتسملا ريسفت ريخت

 هعم سيل نم وه لهاجلاو « برشلا ةنياعم وهو ٠ ليلد هعم نم وه لدتسملا نأ ىلع لدي هنإف

 همحر - دمحم بهذم ىلع :ش (ةلمتحم) :م ةحئارلا نأل هلوق نوكي نأ زوجيو : لاق مث « كلذ

 . هللا

 ثیدحو ‹ءيشب مزلي الف ‹ امهلوق ىلع :ش (رارطضاو هاركإ نع عقي دق برشلا اذكو) :م

 جتبلاك دحلا هلثب تبثي الو « ةحئارلا دوجوب هدحي مل هنإف « ًاضيأ ةجح -هنع هللا يضر- رمع

 - ةفينح يبأ نعو « « هعماج ١ يف يبوبحملا مامإلا ركذ ال فلاخم وهو : ٠ ةياهنلا » يفو

 ملعي مل نإو «هقاتعو هقالط عقي ال ذئنيحف جنب هنأ ملع نإ جنبلاب هلقع لاز نم نأ - هللا همحر

 ةطنحلاك بوبحلا نم ةذختملا ةبرشألا ىلإ راشأو « ةبرشألا هذه نم ركسلاو : لاق مث « عقي

 مارح جنبلا نم ركسلا نأل «عامجإلاب مارح امهريغو داصرفلاو لسعلاو دهشلاو ةرذلاو ريعشلاو

 اذإ ام ىلع ىوتفلا اننامز يف اولاق ‹خياشملا ضعب لوأ بورشملا نمف « بورشم ريغ لوكأم هنأل

 . سانلا نيب اميف لصفلا اذه وغل [. . .] دحيو هقالط عقي جنبلا نم ركس

 بجوي ال حابملا نم ركسلا نأل « اعوط هبرشو ذيبنلا نم ركس هنأ ملعي ىتح ناركسلا دحي الف) :م

 مارح جنبلا نم ركسلا نأل « هلوق نم يبوبحملا هركذ ال فلاخم اذه «:ش ( كامرلا نبلو جنبلاك دحل ا

 . ةيافكلا هيف اج نآلا هانركذ دقو « بورشم ريغ لوكأم هنأ عم

 نم لصاحلا ركسلا نأ ىلع لدت يبوبحملا ةياور نأل « حيحصب سيل اذه : لمكألا لاقو

 . یھتنا

 هتبرشأ يف لاقو . ىفخي ال ام داسفلا نم هيفو « جنبلاب علوي نمل ةيوقت هلاق اميف : تلق
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 ‹ راجزنالا دوصقم ًاليصحت ركسلا هنع لوزي ىتح «دحي الو دحلا بجوي ال هركملا برش اذكو

 ‹ هندب ىلع قرفي -مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإل طوس نونامث رحلا يف ركسلاو رمخلا دحو

 دحي مل هنم ركس نإو « لحي مل هلقعب تبهذ نإف هب سأب الو « يوادتلل جنبلا برشو ةصاخل ا

 . هللا همحر - دمحم ًافالخ . امهدنع

 . داسفلا ةدامل ًاعطق - هللا همحر - دمحم لوقب ىتفي نأ مويلا يغبني : تلق

 ركسلا هنع لوزي ىتح دحي الو) :م هرايتخا مدعل :ش (دحلا بجوي ال هركملا برش اذكو) :م

 يور ام هديؤي ىتح « دحلا ملأب ءيجي ال ركسلا لاح يف دح اذإ هنأل :ش (راجزنالا دوصقمل اليصحت

 ةمئألا تلاق هبو هدح حص املف « حصي نيح ىلإ ناركس سلج هنأ -هنع هللا يضر- رمع نع

 . ةثالثلا

 وأ ناك ًاليلق اهبرش ام فيك رمخلا دح يأ :ش (اطوس نونامث رحلا يف ركسلاو رمخلا دحو) :م

 ‹ نيسلا مضب ركسلا دحو ةرطق برش ولو « ركسب ركني مل وأ ركس عوط نع ناك نأ دعب ًاريثك
 اهريغ يفو « عامجإلاب ركسلا ىلع فوقوم ريغ رمخلا يف دحلاو « ًاطوس نونامت رمخلا ريغ يفو

 ءاش نإ ةبرشألا ىف ءىجي ام ىلع ةثالثلا ةمئألل ًافالخ « اندنع ركسلا ىلع فوقوم ناركسلا نم

 . نينامثلا ىلع يأ :ش (-مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإل) :م ىلاعت هللا

 انک :لاقو -هنع هللا یضر- ديزي نب بئاسلا ثيدح نم «هحيحص ) یف يراخبلا یورو

 ةفالخ نم ًاردصو -هنع هللا يضر- ركب يبأ ةرمإو ةي هللا لوسر دهع ىلع براشلاب يتؤن
 هللا يضر- رمع ةرمإ رخآ ناك ىتح انتيدرأو انلاعنو انيديأب هيلإ موقنف -هنع هللا يضر -رمع

 دلج -هنع هللا يضر- رمع نأ ركنيالو نينامث دلج اوقسو اوتع ذإ ىتح « نيعبرأ دلجف -هنع

 . عامجإلا لمحف مهنم دحأ هيلع ركني ملف ةي هللا لوسر باحصأ ةرضحب نينامث

 لاقو .-هللا همحر - رذنملا نبا هراتخاو ةياور ىف -هللا امهمحر- دمحأو كلاس لاق هب

 بايثلا فارطأب كلذ نم ًابيرق برض ولف « نوعبرأ ةياور يف -هللاامهمحر- دمحآو يعفاشلا

 . رهظلا ىلع زاج نينامث هدلجي نأ مامإلا ىأر ولو هنع نيهجولا حصأ ىلع ىفك . لاعنلاو

 يف :ش (رم ام ىلع انزلا دح يف امك) :م هندب ىلع نونامشلا قرفي يأ :ش (هندب ىلع قرفي) :م

 الإ هبايث هيلعو «برضي هنإف « فذقلا دح الإ ةروعلا فشك نعآزارتحا رازإلا الإ ريزعتلاو دودحلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هنايب ءيجيسو «عزني كلذ نإف . ورفلاو وشحلا



 انآ روهشملا هجوو « صن هب دري مل هنأل ‹ فيفختلل ًاراهظإ درجي ال هنأ -هللا همحر- دمحم نعو

 ىلع فصنم قرلا نأل « اًطوس نوعبرأ هدحف ًادبع ناك نإو «ًايناث ربتعي الف « ةرم فيفختلا انرهظأ
 ركسلاو رمخلا برشب رق نمو فرع ام

 مدعل يأ :ش (صن هب دري مل هتأل « فيفختلل ًاراهظإ درجي ال هنأ -هللا همحر- دمحم نعو) م

 هيف عطاق صن يأ «هحرش يف مهضعب لاقو : - هللا همحر - يزارتألا لاقو . كلذب صنلا دورو

 . ثيدحلا بتك يف ًالصأ صن ريرحتلاب دري مل هنأل « عطقلاب دييقتلا ىلإ ةجاح ال هنأل « رظن

 صنلا هب دري مل هنأل « صنلاب تبثي مل : لاق هنإف يكاكلا مهضعب لاق هلوقب دارأ : تلق

 صن دحلاب يأ « صن هب دری : لاق هنإف لمكألا امأو « هريغ ىلإ هب اًسضيأوهو « ليق اذك « عطاقلا

 . ةثالثلا تلاق - هللا همحر - دمحم لوقبو « صن ديرجتلاب وأ عطاق

 « دعلا ثيح نم ينعي :ش (ةرم فيفختلا انرهظأ انأ) :م ةياورلا نم يأ :ش (روهشملا هجو) :م

 لاقو . ديرجتلا كرتب ةفصلا ثيح نم :ش (ايناث ربتعي الف) :م انزلا يف امك ةئام هلعجي مل ثيح

 ‹ ةيعرشلا تاردقلا يف فرصتلا نيدهتجملا دحأل سيل هنأ لوألا نيهجو نم ثحب هيف لمكأللا

 مامكألاب يب يبنلا نامز يف اوبرض مهنآ يور هنأل « فيفخت ال ظيلغت نينامشلا ذآ يناثلاو

 . فيفخت ال ظيلغت كلذ دعب ريدقتلاف « نيعبرأ دلج مث « كلذ ريغو يديألابو

 وه اغنإ فيفختلاو « نيعمتجملا فلسلا نع مالك اذه « فيفختلل انرهظأ انإ هلوق نأ باوجلاو

 ثيحو <« راتخملا لعافلا وه ذإ « انزلا دحك ةئام برشلا دح ردقي نأ هل زاج ىلاعت هللا نأ رابتعاب

 رهظأ نم دحب - مهنع هللا يضر- ةباحصلا هلعج الو « هنم ًافيفخت ناك نيعم رادقم ىلع صني مل

 . ىهتنا « اوردقي ملف ٠ فيفختتلا

 . ةفئاطل ءرد هلوقب راشأ هيلإو «٠ صيصنتلا كرتب ًايناث ناك يذلا فيفختلا رهظأ نم امآو

 فيفختلا انرهظأ :ش (قرلا نأل « اطوس نوعبرأ هدحف ًادبع) :م دودحملا يأ :ش (ناك نإو) م

 :م قرلا نأل « نوعبرأ هدحي دبع :ش (فيفختلا دودحملا يأ) :م ناك نإو « ةفئاطل ًأءرد [. . .]

 يف يأ « فرعام ىلع : يزارتألا لاقو . هتماقإو دحلا ةيفيك لصف يف :ش (فرع ام ىلع فصنم)

 اذك « خبطي ملو الغ اذإ رمتلا عقنب وه نيتحتفب :ش (ركسلاو رمخلا برشب رقأ نمو) :م . هقفلا لوصأ

 ناويد» يف لاقو . ركسأ بارش لك ركسلا رمخلا يف لاق . «سانجألا» يف يفطانلا هرسف

 ركسلا : «برخملا» يف لاقو . بارش ركسلا «لمجىملا» يف لاقو . ذيبنلا رمح ركسلا : «بدألا

 ةبرشألا رئاس مكحلا نأ عم ركذلاب هصخ امنإو « يفطانلا ركذ ام انه دارملاو ٠ بطرلا ريصع

 ىوريالو : يزارتألا لاق . مهدالب يف بلاغلا ناك ركسلا نأل « هعوجر حصي ثيح .كلذك

 ىلع ال برشلا ىلع فوطعم هنإ ليق اذإ الإ مهللا « لاحم رمخلا برش نأل . نيسلا مضب ركسلا

 الإ نكل « ةيبرعلا ثيح نم حيحص كلذف ركسلاب رقأ وأ رمخلا برشب رقأ ىنعم نأ ىلع « رمخل ا
ov 



 رارقإلاب تبثيو «نيدهاش ةداهشب برشلا تبثيو « ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل . دحي مل عجر مث

 يف فالتخالا ريظن وهو « نيترم رارقإلا طرتشي هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةدحاو ةرم

 ةهبش اهيف نأل ‹ لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش هيف لبقي الو . ىلاعت هللا ءاش نإ كانه اهنيبنسو « ةقرسلا

 . نايسنلاو لالضلا ةمهتو ةيلدبلا

 وأ ‹ ركسلا لاوز دعب نوكي نأ امإ ولخي ال ركسلاب رارقإلا نكلو لوألا ىلع الإ عقي مل عامسلا

 رارقإب دحي لحي ال ركسلا نأل « زوجي ال ًاضيأ ىناثلاو . مداقتلل زوجي ال لوألاف « ركسلا لاح

 بتكو . نيتحتفب - هللا همحر - يناهربلا ةمالعلا ةخسن يف تيأرو . باتكلا رخآ ةلأسم يهو

 . نيسلا حتفب ركسلا بتكلا يف ةحيحصلا ةياورلاو « ةيشاحلا ىلع بتكو يخيش طخب ةخسن

 . هللا همحر - يخيش يندافأ اذكه لاق مث « نيسلا مضب یوریو

 وهو « عوجرلا يف هل بذكي ال هنأل :ش (ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل «دحي ال عجر مث) :م

 تښشیو ‹«نیدهاش ةداهشب برشلا تیثیو) م انزلاب رارقإلا يف عوجرلاك راصف ¢ یلاعت هللا قح صلاخ

 . ملعلا لهأ ةماعو دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو :ش (ةدحاو ةرم رارقإلاب

 ‹ ةقرسلا يف فالتخالا ريظن وهو) :م دوهشملا دعب رارقإلا مدعل ًارابتعا نيسلجم يف :ش (نيترم

 الو) :م ىلاعت هللا ءاش نإ ةقرسلا يف ةلأسملا هذه نيبنس يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ كانه اهنيبنسو

 . اًقالخ هيف ملعن الو :ش ( لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش) :م برشلا دح يف يأ :ش ( هيف لبقي

 ( نايسنلاو لالضلا ةمهتو ةيلدبلا ةهبش) :م لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش يف يأ :ش (اهيف نأل) :م

 «مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو :  ىلاعت هلوق يفام ىلإ ةراشإ ةئالثلا ءايشألا هذه ركذ :ش

 . مكتلم لهأ نم يأ مكلاجر نم «  ىرخألا امهادحإ ركذتف# : هلوق ىلإ (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا)

 امو لاجرلا ضحم مدع دنع لاجرلا عم نيتداهش تبثأ ىلاعت هللا نألف « ةيلدبلا ةهبش امأ

 . ءاملاو ءوضولاو مميتلا يف امك « هنع لدبلاك نوكي رخآ ءيش مدع دنع نوكي

 نيتداهش تزاج يتلا عضاوملا يف ءاسنلا ةداهش نأل « ةيلدبلا ةقيقح نود ةيلدبلا ةهبش : لاق

 نألف لالضلا ةمهت امأو .لادبألا رئاس فالخب « لاجرلا داهشإ نع زجعلا ةرورض ريغ نم زوجي

 ركذتف امهادحإ قدصت ال نأ : يأ (۲۸۲ةيآلا : ةرقبلا) 4 امهادحإ لضت نأ # : لاق ىلاعت هللا

 ركذتف «هيلإ دتهي ملاذإ قيرطلا لض نمو «ةداهشلل امهادحإ يدتهت ال نأ ٠ ىرحخألا امهادحإ

 . ىرخألاامهادحإ ريكذت نم ذخؤيف نايسنلا امأو . ىرحأللا

 امهادحإ لضت يأ «لضأ نم اذه ىلع ىنعملاف « نايسنلا :« لالضلا»: ريسفتلا يفو

 لالضلا ىلع فطعلاب نايسنلاو : هلوق نوكياذه ىلعف « ىرخألا اهركذتف ىسنت يأ ٠ ةداهشلا

 . ةمالعلا ىخيش هلاق اذك ٠ ريسفت فطع

o۸ 



 «ةأرملا نم لجرلا لقعيالو ءًاريثك الو ًاليلق ال ًاقطنم لقعي ال يذلا وه دحي يذلا ناركسلاو

 ‹ همالك طلتخيو يذهي يذلا وه :الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو : فيعضلا دبعلا لاقو

 .هللا مهمحر- خياشملا رثكأ لام هيلإو ‹ فرعلا يف ناركسلا وه هنأل

 اهنأل .دودحلا باب يف نيتداهش عمسي ملف « ةهبش نايسنلاو ةيلدبلا تراص كلذك ناك اذإف

 تضم : لاق هنأ يرهزلا نع يور ام هديؤي «دودحلا باب يف عمست ال ةداهشلاك تاهبشلاب ئردنت
 . صاصقلاو دودحلا باب يف ءاسنلل ةداهش ال نأ هدعب نم نيتفيلخلاو ةي هللا لوسر ندل نم ةنسلا

 دقو «مالكلا قطنملا : يرهوجلا لاق :ش ( اًقطنم لقعي ال يذلا وه دحي يذلا ناركسلاو) :م

 لقعي الو) :م اريثك اقطنم الو ًاليلق اًقطنم ال : يأ :ش ( ؟ريثك الو ًاليلق ال) :م هريغ هقطنأو اقطنم قطن

 . ءامسلا نم ضرألا فرعي الو : ةيريهظلا دئاوفلا يفو :ش ( ةأرملا نم لجرلا

 دح يف روكذملا يأ :ش (اذهو) :م - هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( فيعضلا دبعلا لاقو) :م

 لئاسم نم الو روكذملا نأل هلوقب فالخلا نيب اغإ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع) :م ناركسلا

 . فالخلا هيف ركذي ملو ء«ريغصلا عماجلا»

 :م ناركسلا يأ :ش (وه) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (الاقو) :م

 هقطنم يف اذه : يرهوجلا لاق . ةمجعملا لاذلا رسكو ءاهلا نوكسو ءايلا حتفب :ش (يذهي يذلا)

 طلخيو) :م اًئيش ديفي نأ ريغ نم طلتخم طيحم مالك نايذهلا : تلق : ايذهو اوذه وذهيو يذهي
 طلخيو يذهي يذهلا نأل يأ :ش (هنأل) :م يذهي : هلوقل ازم اريسفت نوكي نأ حلصي :ش (همالک

 دمحأو يعفاشلا لاق هبو ‹«مهتداعو سانلا فرع يف يأ :ش (فرمعلا يف ناركسلا وه) :م همالک

 نارکسب سیلف اًمیقتسم هفصنو ءاًنایذه همالک فصن ناک نإو . -هللا مهمحر- روث وبأو كلامو

 هراتخاو « طوسبملا» يف اذك :ش (-هللا مهمحر- خياشملا رثكأ لام) :م امهلوق ىلإ يأ :ش (هيلإو) :م

 . یوتفلل

 ؟ دحلا هيلع يذلا ناركسلا نم : فسوي ابأ تلأس : - هنع هللا يضر - ديلولا نب رشب نعو

 . هيلع ردقي الو ¢ نورفاكلا اهيأ اي لق # أرقي نأ آرقتسي : لاق

 زجع يذلا نيب ىلاعت هللا نأل : لاق « يحاصلا هيف أطخأ ابرو « ةروسلا هذه ريغ : هل تلقف

 ناكو رمخلا رحت لبق سانلاب ىلص ةباحصلا نم دحاو نأل « ناركس ةروسلا هذه ةءارق نع

 اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهي اي :  ىلاعت هلوق لزنف « تلزنآ ام فالخب « ةروسلا هذه ًارقو « ناركس

 هنأ فرع ةروسلا هذه ةءارق نع زجع اذإ هنأ تبشف « ٤١( ةيآلا : ءاسنلا) 4 ىراكس متنأو ةالصلا

 . نارکس

 يف - هللا همحر - يذمرتلا هثدح ام هيلع لدي « -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا هركذ اذك

 هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع يملسلا نمحرلا دبع [ نب ةملس يبأ ] ىلإ هدانسإب «هعماج»

۳۹ 



 لقعلا ىلع رورسلا بلغي نأ ركسلا ةياهنو « دحلل ًاءرد اهاصقأب دودحلا بابسأ يف ذخؤي هنأ هلو

 حدقلا يف ربتعملاو ‹ وحصلا ةهبش نع ىرعي ال كلذ نود امو ءيشو ءيش نيب زييمتلا هبلسيف
 . طايتحالاب ًاذخأ عامجإلاب هالاق ام ةمرحلا قح يف ركسلملا

 ءرمخلا نم اناقسو اناعدف ءاًماعط -هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع انل عنص : لاق - ةنع
 ام دبعأ ال « نورفاكلا اهيأ اي لق : تأرقف ىنومدقف ةالصلا ترضحو ء انم رسخلا تذخأف

 ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل : لجو زع هللا لزنأف :لاق . نودبعت ام دبعن نحنو #نودبعت

 . ٤١( ةيآلا : ءاسنلا) € نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو

 ةطرشلا ضعب نإ مث ‹ ةروسلا هذه ءارقتسا ىلع اوقفتا خلب ةمئأ نأ يكحو : يكاكلا لاقو

 ةروس تنأ ارقا : هل ناركسلا لاقف « ةروسلا هذه أرقي نأ ريمألا رمأف « خلب ريمأ ىلإ ناركسب ىتأ

 . نيهجو نم تأطخأ فق : ناركسلا هل لاق « هللدمحلا : ريمألا لاق املف . ةحتافلا

 . ةءارقلا حاتتفا دنع ذوعتلا تكرت كنأ : امهدحآ

 ريمألا لجخف < ءارقلاو ةمئألا ضعب دنع ةحتافلا لوأ نم ةيآ ىهو ةيمستلا تك رت : ىناثلاو

 . خلب ءىرقمب ينتيتأف ناركسب ينيتأت نأ كترمأ : هل لوقيو يطرشلا برضي لعجو

 اعفد يأ :ش (دحلل اءرد اهاصقأب دودحلا بابسأ يف ذخؤب هنأ) :م ةفينح يب الو يآ :ش (هلو) :م

 ماتلا زرحلا نم ذخألا ربتعي ةقرسلا يفو « ةلحكملا يف ليملاك ةطلاخملا ربتعي انزلا يف نأ ىرت الأ ءهل

 نم لجرلاو ءامسلا نم ضرألا فرعي ال اَعلبم غلبي نأ وهو ءركسلا تاياغ ىصقأ ربتعا انه اذكف

 . ةأرملا

 صقانت ركسلا نأل دحي ال ةمرحملا ةبرشألا رئاس نم رمخلا ريغ يف غلبملا اذه غلبي ملاذإو

 ةظيلغ اهتمرح نأل « ًالصأ ركسلا اهيف طرتشي مل ثيح رمخلا فالخب « مدعلا ةهبش ناصقنلا يف

 . ةيداهتجا اهنأل « ةيعطق

 ال كلذ نود امو ءيشو ءيش نيب زييمتلا هبلسيف يف ‹ لقعلا ىلع رورسلا بلغي نأ ركسلا ةياهنو) :م

 نم ةياغ عم هلقعل لمعتسم هنأ انفرع « ءايشألا نيب زيمب ناك اذإ ينعي :ش ( وحصلا ةهبش نع ىرعي

 تاهبشلاب ئردنت دودحلاو «مدعلا ةهبش ناصقنلا يفو رورسلا يف ةياهن كلذ نوكي الف « رورسلا

 . نامزلاب

 يذلا حدقلا يف ربتعملا رمخلا ريغ ةمرحملا ةبرشألا يف ينعي :ش (ركسملا حدقلا يف ربتعملاو) :ما

 وه -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (هالاق ام ةمرحلا قح يف) :م ركسلا هب لصحي

 . همالك طلخيو يذهي يذلا

 نأ يأ :ش (اتخأ عامجإلاب) :م هلوقب راشأو « هالاق يذلا وه ركسلا يف غلبملا مالكلا لصاح

۳۰ 



 ینعم الف « توافتی ام اذهو هفارطأو هتاکرحو هتیشم يف هرثآ روهظ ربتعي -هللا همحر- يعفاشلاو

 ؛ هئردل لاتحيف « هرارقإ يف بذكلا لامتحا ةدايزل هسفن ىلع هرارقإب ناركسلا دحب الو  هرابتعال
 يحاصلاك هيف ناركسلاو « دبعلا قح هيف نأل « فذقلا دح فالخب « ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل

 باب نم رفكلا نأل « هتأآرما هنم نيبت ال نارکسلا دترا ولو « هتافرصت رئاسس يف امك هيلع ةبوقع

 ةياورلا رهاظ يفو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو « ركسلا عم ققحتي الف . داقتعالا

 . باوصلاب ملعأ هللاو « ةدر نوكت

 ربتعاو ءردلا يف طايتحالا ذإ « ةياهنلا دحلا باجيإ يف ربتعاف :ش (طايتحالاب) :م دحلا ًارد ةفينح ابأ

 :م ركسلا ينعي :ش (ربتعب -هللا همحر- يعفاشلاو) :م هيف طايتحالا نأل « هالاق ام برشلا قح يف

 هيدي يف يأ :ش (هفارطأو هتاكرحو) :م ميملا رسكب :ش ( هتيشم يف) :م ركسملا رثآ يآ :ش (هرثأ روهظ)

 حرش يف لاق يودزبلا مالسإلا رخف مالكلا اذه يف «ةيادهلا» بحاصو يزارتألا لاقو . هيلجرو

 نأل ءرظن هيف انلو . ناركسلا وهف هتاكرحو هفارطأو هتيشم يف هرثأ رهظ اذإ : ؛ريغصلا عماجل ا

 يف روكذملا وهو : ليق نإو « هسنج هب ركسملا ذيبنلا برش يف دحلا بجوي -هللا همحر- يعفاشلا

 . ًالصأ ركسلا ربتعي الو « مهبتك

 حاص نم مك نأل :ش (توافتي ام) :م -هللا همحر - يعفاشلا لاق يذلا يأ :ش (اذهو) :م

 :ش (هرابتعال ینعم الف) :م لیامتی الو هتیشم يف تباث نارکس نم مکو « هتیشم يف قزلیو لیامتی

 دودحلاب ينعي :ش ( هسفن ىلع هرارقإب ناركسلا دحي الو) :م ًاليلد نوكي ال هنأل « هلاق ام رابتعال يآ

 :ش ( هرارقإ يف بذكلا لامتحا ةدايزل) :م ةقرسلاو برشلاو انزلا دح وحن « ىلاعت هلل اقح ةصلاخلا

 كلذك ناك اذإف « هبذك لامتحا ةدايز اذهف ناركس نم ردص اذإف . بذكلا لمتحم ربخ رارقإلا نأل

 الإ :ش ( ىلاعت هللا قح صلاخ هنأل) :م اهتابثإل ال اهئردل لاتحي دودحلا نأل :ش (هئردل لاتحيف) :م

 . دبعلا قح هنأل . قورملا نمضي هنأ

 نارکسلاو) :م حص اذإ فذقلا دح دحي هنأ الإ :ش ( دبعلا قح هيف نأل « فذقلا دح فالخب) :م

 رقأ صاصقلاك :ش ( هتافرصت رئاس يف امك « هيلع ةبوقع يحاصلاك) :م دبعلا تح يف يأ :ش (هيف

 . هرارقإ حص قاتعب وأ قالطب وآ هسفن ىلع

 يف اذك نيبت سايقلا يفو ناسحتسالا يف :ش ( هتآرما هنم نيبت ال ناركسلا دترا ولو) :م

 يبأ لوق اذهو ءركسلا عم) :م داقتعالا :ش ( ققحتي الف داقتعالا باب نم رفكلا نأل) :م !طوسبملا»

 هل رارقإ ال نايذه اذه همالك نأل :ش (ةدر نوكت : ةياورلا رهاظ يفو « - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح

 . باوصلاب ملعأ هللاو



 تذقلا دح تاب

 مكاحلا هدح دحلاب فوذقملا بلاطو انزلا حيرصب ةنصحم ةأرما وأ ًانصحم ًالجر لجرلا فذق اذإو

 مهودلجاف#: لاق نأ ىلإ (تانصحملا نومري نيذلاو # : ىلاعت هلوقل ؛ ًارح ناك نإ طوس نينامث

 عامجإلاب انزلاب يمرلا دارملاو « (٤ةيآلا:رونلا) (ةدلج نينامث

 ( فذقلا دح باب) :م

 : ءاهقفلا حالطصا يفو « يمرلا : ةغللا يف وهو .فذقلا دح مكح نايب يف باب اذه يآ :ش

 هناسل ةمدقم يف فذقلا رجح عضو فذاقلا نأكف « ةلالد وأ احيرص انزلا ىلإ نصحأ نم ةبسن

 ام : ليق « تاقبوملا اوبنتجا» : ةي هلوقل ‹ ةمئألا عامجإب رئابكلا نم فذقلاو .فوذقملا ىلإ ىمرو

 لكأو « ابرلا لكأو « هللا اهمرح ىتلا سفنلا لتقو « رحسلاو « هللاب كرشلا : لاق ؟ ڊچ هللا لوسر اي نه

 . هيلع قفتم « تالفاغلا تانمؤملا تانصحملا فذقو ٠ فحزلا موي يلوتلاو « ميتيلا لام

 (انزلا حيرصب ةنصحم) :م ةأرما فذق وأ يأ :ش ( ةأرما وأ اتصحم ًالجر لجرلا فذق اذإو) م

 وأ ءانزلا نبا اي وأ « انزلا دلو اي : لاق وأ « ةيناز اي : ةنصحملاو « ىناز اي : نصحملا لاق نأب :ش

 دنع فذاقلا فوذقملا بلاط يأ :ش (دحلاب فوذقملا بلاطو) :م ةملسم ةرح همآأو كيبأل تسل

 : دويق ىلع لمتشم اذه :ش ( ارح ناک نإ اطوس نینامث مکاحلا هدح ):م مکاحلا

 . ةأرما وأ الجر فذاقلا ناك ءاوس فذقلاب دحجلادوجو : لوألا

 .نونجملاو يبصلاك هيلع دح الف الإو « ةبوقعلا لهأ نم فذاقلا نوكي نأ : ىناثلا

 : لجرل لجر لاق ول ىتح «ةباتكلاب بجي ال فذقلا دح نأل « انزلا حيرصب دييقتلا : ثلاثلا

 . هايإ هقيدصتب انزلا ىلإ هتبسنب حرص ام هنأل «قدصملا دحي مل تقدص : رخآ لجر لاقف « ىناز ای

 . ذئنيح دحلا يوتسي الف « هقح كرت فذقألاو فوذقملا بلاطي نأ : عبارلا

 . يتأي ام ىلع نوعبرأ هدحف دبع ناك اذإ فذاقلا نأل « رحاب ديق : سماخلا

 . يتأي ام ىلع اًتصحم فوذقملا نوك طرشلا : عباسلا

 رونلا) (ةدلج نينامث مهودلجاف :  لاق نأ ىلإ ( تانصحملا نومري نيذلاو# : ىلاعت هلوقل) :م

 -هللا همحر- لمكألا لاق ءاملعلا عامجإب يأ :ش ( عامجإلاب انزلاب يمرلا دارملاو) ٤( ةيآلا :

 « هنودب هققحتمل ديقم ريغ انزلا حيرصب دييقتلا نأ ضرتعاو : «ةياهنلا» بحاص مالك نم اًصخلم

 بولغملاو بلاغ هيف هللا تح نأل « ةبلاطملا بجي ال نأ سايقلا ناكو « كيبأل تسل : لاق نأب

۳۲ 



 ةبلاطم طرتشيو ءانزلاب صتخم وه ذإ « ءادهشلا نم ةعبرأ طارتشا وهو هيلإ ةراشإ صنلا يفو
 هئاضعأ ىلع قرفيو : لاق . انولت ال فوذقملا ناصحإو راعلا عفد ثيح نم هقح هيف نأل فوذقما
 فالخب ةدشلا ىلع ماقي الف « هب عوطقم ريغ هببس نأل « هبايث نم درجي الو « انزلا دح يف رم امل

 انزلا دح

 ‹ ةقداص ةيضق كلتف « ةلاحم ال دحلا بجو طورشلا دجوو حيرصب هفذق اذإ هنأ : باوجلاو

 نأ لثم . ةيانكلا قيرطب هيف ناك ام جارخإلل دييقتلا نأل سيلف بجي ال بسنلا يفنب هفذق اذإ امآو

 نكل اًبولغم ناك نإو «دبعلا قحو تركذامل رخآل ال « تقدص : رخآلا لاقف ٠ يناز اي : لوقي
 ‹«فوذقملا ماقم همايقل ةبلاطملا ىلع ردقي اغنإو فوذقملا نباو < ءردلل الايتحا هتبلاطم طارتشا حلصي

 . هجو لك نم هماقم همايق ققحتيل اتيم فوذقملا ناك اذإ الإ ةبلاطملا قح هل نكي مل اذهلو

 :ش (ءادهشلا نم ةعبرأ طارتشا وهو) :مانزلاب يمرلا ىلإ يأ :ش (هيلإ ةراشإ صنلا يفو) :م

 طارتشا ىلإ عجري وه ذإ يف ريمضلا :ش (انزلاب صتخم وه ذإ) :م ءادهشلاب اوتأي مل نإف : لاق ثيح
 . ءادهش ةعبرأب صتخملا وه انزلا نأ هانعم « ةعبرألا

 اذه :لوقي نأ ةبلاطملا ةروص :ش (راعلا عفد ثيح نم هقح هيف نأل « فوذقملا ةبلاطم طرتشيو) :م

 هيف ةبلغلا نأب -هللا همحر- ةعيرشلا جات لأسو . كلذب هبلاطأأ انأف فذقلا دح هيلع يل نأو ينفذق

 . بلطلا طرتشي الف ءهيبأ ىح

 :ش (فوذقملا ناصحإو) :م «ةيادهلا» و «ةياهنلا »بحاص مالك نم اًقنآ رم دق باوجلا : تلق

 «(تانصحلملا نومري نيذلاو» : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انولت ام ) :م فوذقملا ناصحإ طرتشي يأ

 . (٤ةيآلا : رونلا)

 قرفي يأ :ش (هئاضعأ ىلع قرفيو) :م «هرصتخم» يف -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 ىلإ يضفي دق دحاو وضع يف عمجلا نأ :ش (انزلا دح يف رم امل) :م فذاقلا ءاضعأ ىلع برضلا

 اًضيأ اذه :ش (هبايث نم درجي الو) :م جرفلاو سأرلاو هجولا الخ ام ءاضعألا ىلع قرفي اغنإو فلتلا
 نوک لامتحال :ش (هب عوطقم ریغ) :م فذقلا وهو دحلا ببس يأ:ش (هببس نأل) :م يرودقلا ظفل

 طارتشال «فذق ام ىلع ةنيبلا ةماقإ نع ازجاع ناك نإو « عقاولا يف فذقلا يف اًقداص فذاقلا

 . فوذقملا انز ىلع ةداهشلا يف رومأ

 درجي مل قدصلا لامتحا فذقلا يف ىرج املف « يضاقلا دنع كلذ قيقحت دوهشلل ًايهتي املف

 هببس :ش ( انزلا دح فالخب ‹ ةدشلا ىلع ماقي الف) :م ىنعم وهو « دحلا ةماقإ يف ةفخلل الط هبايث نم

 فشك نعاّيقوت رازإلا الإ دحل ا هيلع ماقي يذلا درجيف «رارقإلاب وأ ةنيبلاب هتوبشل هب عوطقم
 . رمدقو درجي ال هنإف رمخلا براش الإ « ةدشلا ىلع ماقيف .ةروعلا

۳ 



 دلج ًادبع فذاقلا ناك نإو « هب ملألا لاصيإ عنمي كلذ نأل « وشحلاو « ورفلا هنع عزني هنأ ريغ“

 لعف نع ًافيفع ًاملسم ًاغلاب ًالقاع أرح فوذقملا نوكي نأ ناصحإلاو . قرلا ناكمل ًاطوس نيعبرأ

 ىلع ام فصن نهيلعف # : ىلاعت هللا لاق « ناصحإلا مسا هيلع قلطني هنألف ةيرحلا امأ انزلا

 . رئارحلا يأ ٠١( ةيآلا : ءاسنلا) € باذعلا نم تانصحللا

 (هب ملألا لاصيإ عنمي) :م وشحلاو ورفلا يأ :ش ( كلذ نأل « وشحلاو ورفلا هنع عزني هنأ ريغ) :م

 قرلا يأ رم دقو :ش (قرلا ناكمل اطوس نيعبرأ دلج ادبع فذاقلا ناك نإو) :م دودحمل اب يأ :ش

 نأ) :م : هلوقب اهنيبف : ةسمخ يهو « ناصحإإلا طورش نايب يف عرش :ش (ناصحإلاو) :م فصنم

 نع يورام الإ ءءاملعلا قافتاب اذه :ش (انزلا لعف نع اًميفع اًملسم اًغلاب القاع ارح فوذقملا نوكي

 . دبعلا فذاق ىلع دحلا بجوأ هنأ -هللا همحر- يرهاظلا دواد

 دلو اهل يتلا ةيمذلا فذقب دحي نأ بجي - هللا امهمحر- ىليل يبأ نباو بيسملا نبا نعو

 يفو « عماجب نوكي نأ ثيحب طرتشي لب « غولبلا طرتشيال : ةياور يف دمحأ نعو . ملسم

 . (هرصتخما» ىف يرودقلا ظفل انزلا لعف نع : هلوق ىلإ ناصحاإلاو : هلوق

 ناصحإلا مسا هيلع قلطني هنألف ةيرحلا امأو) :م : لاقف هلئالدب كلذ لك نييبت يف فنصملا عرشو

 :ش ( رئارحلا يأ ۲١( ةيآلا : ءاسنلا) #باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف# : ىلاعت هللا لاق

 ال رئارحلا باذعلا نم تانصحلملا ىلع ام فصن نهيلعف : هلوقب دارأ « ىلاعت هللا ءاش نإ ينعي

 . نصحمب سيل قيقرلا نأ ىلع لدف ء ءامإلا

 . ءردلل ًالايتحا ةيرحلا انطرشف رئارحلا هنم داريو ركذي ناصحإإلا :تلق

 : ناعم عبرأب نآرقلا يف تءاج تانصحملا : ليق نإف : يكاكلا لاقو

 . فئامعلا ىنعع : اهدحأ

 . رئارحلا ىنعمب : يناثلاو

 . € مكنايأ تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو# تاجوزلا ىنعم : ثلاثلاو

 : هنع هللا يضر- دوعسم نبا لاق (نصحأ اذإفظ : ىلاعت هللا لاق « مالسإلا ىنعمب : عبارلاو

 نأ مزلي فيكف « ةهجب نصحم ريغو « ةهجب اًنصحم دبعلا نوكي نأ نكميف ء اهمالسإ اهناصحإ

 تحت لخدي مل هجو نم اتصحم دبعلا نكي ملام : انلق ‹فذقلا يف ناصح إلا طرش ةيرحلا نوكي

 . ءاهقفلا عمجأ هيلعو هيف هروصقل ةيآلا

"£ 



 مالسإلاو . امهنم انزلا لعف ققحت مدعل نونجملاو يبصلاب قحلي ال راعلا نآل . غولبلاو لقعلاو

 ءراعلا هقحلي ال فيفعلا ريغ نأل « ةفعلاو . نصحعمب سيلف هللاب كرشأ نم : مالسلا هيلع هلوقل

 همأ تناك اذإ اذهو « دحبي هنإف كيبأل تسل : لاقو هريغ بسن ىفن نمو . هيف قداص فذاقلا اذكو

 هريغ نع ال ىنازلا نع ىفنب امنإ بسنلا نأل « همأل فذق ةقيقحلا يف هنأل ةملسم ةرح

 يأ :ش (امهنم انزلا لعف ققحت مدعل نونجملاو « يبصلاب قحلب ال راعلا نأل ‹ غولبلاو لقعلاو) :م
 يف لاق اكلام نأ الإ « -هللا مهمحر- كلامو دمحأو يعفاشلا لاق انلوقبو « نونجملاو يبصلا نم

 ةلاح ىنز نونجملا فذاق ىلع « دحلا بجي نأ يغبنيف « امهنم انزلا لبق ققحتي مل رل : ليق نإف

 انزلا ققحتي ملو هبحاص مثأي يذلا انزلا امهنم انزلا لعف ققحت مدعل هلوق ىنعم نأب : بيجأ

 اًقداص فذاقلا ناك اذه ىلإ رظنلابو ءامهنم ققحتي دق كولم ريغ وه يذلا ءطولا امأو
 ئطو وأ ةهبشلا ىطو ًالجر فذق نمك فوذقملا ىلع الو «فذاقلا ىلع دحلا بجي الف «هفذق

 . هريغ نيبو هنيب ةكرتشملا هتیراج

 : الب يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م مالسإلا طرش امأو :ش (مالسإلاو) :م
 هدانسإب هيوهار نب قاحسإ هاور « انزلا دح يف مدقت دق ثيدحلا اذه «نصحمب سيلف هللاب كرش نم»

 :ش (راعلا هقحلي ال فيفعلا ريغ نأل) :مانزلا لعف نع ةفعلا طارتشا امأو يأ :ش (ةفعلاو) :م

 . دحي الف :ش (هيف قداصلا فذاقلا اذكو) :مانزلا ىلإ ةبسنلاب

 تنز وأ « ةيناز كمأ : هانعم نأل :ش ( دحي هنإف كيبأل تسل : لاقو « هريغ بسن ىفن نمو) :م

 «فذاقلا دحي ىتح ةنصحمم مألا نأ طرتشي مألل اًقذق ةقيقحلا يف اذه ناك املف ء انزلا نم كتدلوف
 . هلوق ىنعماذهو « الف الإو

 يف يأ :ش ( ةقيقحل ١ يف هنأل ٠ ةملسم ةرح همأ تناك اذإ) :م يدحلادوجو يأ :ش (اذهو) :م

 ضرف نأ هريرقت :ش ( هريغ نع ال ينازلا نع ىفني امنإ بسنل لا نأل «همأل فذق) :ماذه رمألا سفن

 «فورعملا بألا نع هافخو « نيقيب تباث مألا نم هبسنو « نيفورعم همأو هوبأ ناك اذإ اميف ةلأسملا

 . ةلاحم ال همأل فذق كلذ ىفو « همأب ىنز هنأ اليلد ناکف

 هنأل « ةيناز كمأ : لاق هنأكف انزلاب همأل فذق اذه : هلوق يفو : هللا همحر- يكاكلا لاقو.

 . ةرورض انزلا ىلإ همأ نم هسفن يف ناكف « هيبأ ريغل حاكن الو « ةرورض هيبأ ريغ نم نكي مل ىتم
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 : بضغ ريغ يف لاق ولو ‹ دحي هل عدي يذلا هيبأل نالف نباب تسل : بضغ يف هريغل لاق نمو

 يف هايإ هتهباشم يفنب ةبتاعملا هب داري هريغ ىفو « هلابس ةقيقح هب داري بضغلا دنع نأل «دحي ال

 همالك يف قداص هنأل « دحي مل هدج ينعي نالف نباب تسل : لاق ولو . ةءورملا بابسأ

 تناك نأب ةيناز همأو تباث نوكي الو « هيبأ نم بسنلا تباث نوكي ال نأ زاج : ليق نإف

 . ةهبشب ةءوطوم

 نم بسنلا تباث نوكي ال اغإإو « ناسنإ نم بسنلا تباث دلولا ناك ةهبشب تئطو اذإ : انلق

 دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو « همأل فذاق ظفللا اذهب هنأ فرعف ةيناز ىه تناك اذإ بألا

 « ناصحإلا يفن طرتشي لب «نيرح نيملسم هيبأو همأ نوك طرتشي ال اًكلام نأ الإ « - هللا مهمحر

 ناسحتسالا قيرطب انه اه دحلا بوجو :« طوسبملا» ىفو « هتياور ىف - هللا همحر- دمحأ لاق هبو

 ال : لاق هنأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا رثأب مايقلاك انكرت اذإ بجي ال : سايقلا يفو «سايقلا ال
 . هيبأ نع لجر يفن وأ ةنصحم فذق يف دحي

 . همكح ام كمأل تسل : لاق اذإف « كيبأل تسل : لاق اذإ هلك اذه :تلق نإف

 . تاهمألا ىلإ ال ءابآلا ىلإ بسنلا نأل قدص هنأل « «ةفحتلا» يف حرص هبو « دحي ال :تلق

 ريغ يف ناك نإو «بابلا بضغلا ليبس ىلع نوكي نأ تسيل هلوق يف طرتشي : يزارتألا لاقو

 ٠ . هذه يلت يتلا ةلأسملا ليلدب دح الف بضغ

 ىعدي خسنلا ضعب يفو :ش (هل ىعدي يذلا هيبأل نالف نباب تسل بضغ يف هريغل لاق نمو) :م

 هل امتش يأ :ش ( هل اًبس ةقيقح هب داري بضلا دنع نأل « دحي ال بضغ ريغ يف لاق ولو ,دحب ) :م هيلإ

 هتهباشم يفنب ةبتاعملا هب داري ) :م بضغ ريغ يف ىأ :ش (هريغ يفو ) :م همأل اًقذاق ريصي هنأل « دحيف

 ‹ ةليمحلا قالخألا اهنم :ش ( ةءورملا بابسأ يف ) :مةدحوملا ءابلاب هابأ خسنلا ضعب يفو :ش ( هايإ

 . مركلا راهظإو باحصألا عم ةرشاعملا نعو

 نبا الو نالف نباب تسل امهريغ وأ بضخلا ةلاح يف هلوق نيبو هذه نيب قرفلا ام :ليق نإف

 . ظفللا اذهب داري فذقلا نأ عم « اًنذق نوكي ال ثيح اهل ىعدي يتلا همأ يهو « ةنالف

 اًيفن ناكو « ةدالولا ءافتناب اهنم يفتي اغإو همأ نأ ىنعي « ةنالف نبا الو هلوق نأب : بيجأ

 « ىنعج كل لصي ملاذإ ام فالخب « انزلا يفن ءطولا يفنو « ءطولل يفن ةدالولا يفنو ةدالولل

 يف اذك « انزلا دلو تن لاق هنأك راصف « همأ نم ةتباث دلولا ةدالوو دلاولا نم يفن ةنالف نبا الو

 . (ةريخذلا»

 قداص هنأل «دحب مل ) :م هاب ال هدج هب دارا ينعي :ش (هدج ينعب نالف نباب تسل لاق ولو ) :م

 .هدج ال هيبأ نبا ةقيقحلا يف هنآل :ش ( همالک يف
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 ةتيم همأو ةينازلا نبا اي : هل لاق ولو . ًازاجم هيلإ بسني دق هنأل « ًاضيأ دحي ال هدج ىلإ هبسن ولو
 فذقلا دحب بلاطي الو « اهتوم دعب ةنصحم فذق هنأل « فذاقلا دح هدحب نبالا بلاطف « ةنصحم

 ‹ ةيئزجلا ناكمل هب قحتلي راعلا نأل ‹ دلولاو دلاولا وهو « هفذقب هبسن يف حدقلا عقي نم الإ تيملل

 نأل ؛ ثراو لكل ةبلاطملا قح تبثي -هللا همحر- ىعفاشلا نعو . ىنعم هل ًالواننم فذقلا نوكيف

 نیبن ام ىلع هدنع ثروی فذقلا دح

 (مدآ ينباي # ىلاعت هللا لاق :ش ( ًازاجم هيلإ بسني دق هنأل « اًضيأ دحي ال هدج ىلإ هبسن ولو ) :م

 ةياور دحلا بجيو ةلأسملا دارأ وأ همأب هدج مهتي نأ الإ « ناتياور دودحلا يف - هللا همحر - كلالو

 .ةدحاو

 هدحب نبالا بلاطف « ةنصحم ةتيم ) :م همأ نأ لاحلاو يأ :ش ( همأو ةينازلا نبا اي هل لاق ولو ) :م

 ديقاغنإو ‹ هدكؤي لب ناصحإإلا ديزي ال توملاو :ش ( اهتوم دعب ةنصحم فذق هنأل « فذاقلا دح

 ناصحإلا طرش ىلاعت هللا نأل « نصحم ريغ فذاق ىلع بجي ال دحلا نأل « ةنصحم مألا نوكب
 لجر وأ نالجر ةنيبلاو «فوذقملا ىلع ةنيبلاب وأ فذاقلا رارقإب تبثي ناصحإلا مث « دبألاب

 . رفزل اًقالخ اندنع ناتآرماو

 نأل ءهلوق لوقلاف «فذاقلا قحتسي ال ةنيبلا نع فذاقلا ركنأ نإف « نيلجر طرتشي هنإف

 . هسفن نعراعلا عفدل هل ةبلاطملا قح ناكف « نبالاب متشلا قحلأ توملا دعب فذقلا نأل « نبالا

 وهو . هفذقب هبسن يف ) :م نعطلا يأ :ش ( حدقلا عقي نم الإ تيملل فذقلا دحب بلاطب الو ) :م

 دلولادلوو ء الع نإو دحلاو دلاولا ىنعي - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو :ش ( دلولاو دلاولا

 اوذخأي نأب معلاو تحخألاو خألل سيلو « اتبا ىمسي دلولا دلوو اًبأ ىمسي دجلا نأل « لفس نإو

 فذقلا نوكيف ةيئزجلا ناكمل) :م دلولاو دلاولا نم دحاو لكب يأ :ش ( هب قحتلب راعلا نأل ) :م دحلاب

 اهنع مكحلا فلختل حيحص ريغ ةيرحلاب ليلعتلا نأب درو ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم هل الوانتم

 ٤ . اًقاغ اًح فوذقملا ناك اذإو

 ةلاحم ال فذقلا وه بابلا ىف لصألا نأب بيجأو . كاذ ذإ هدحب ذخأي نأ دحأل سيل هنإف

 ‹ لصألا نع سأيلا عقو اذإ هريغ ماقم ءيشلا موقياغإو « هماقم موقي هتيرح نيبو هنيب نم هريغو

 . هتوم لبق هماقم ريغ موقي الف هتوب سأيلا عقياغنإو

 ( هدنع ثروي فذقلا دح نأل ‹ ثراو لكل ةبلاطملا ىح تبثي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو ) :م

 نمو هلوق دنع يأ :ش ( نيبنام ىلع ) :م ةبلاطملا قح تبثي - هللا همحر - يعفاشلا دنع يآ :ش

 .دحلا لطب فوذقملا تامو هريغ فذق

 هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام لاق هبو ٠ لطبي ال : هللا همحر - يعفاشلا لاقو
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 ثاريملا نع مورحملل اندنع تبشي اذهلو « هانركذ امل لب ثرإلا قتيرطب سيل ةبلاطملا ةيالو اندنعو
 دلولا دلول تبثيو ؛ -هللا همحر- دمحم ًافالخ نبالا دلول تبثي امك تنبلا دلول تبثيو « لتقلاب

 نأ دبعلاو رفاكلا هنبال زاج ًانصحم فوذقملا ناك اذإو . -هللا همحر- رفزل ًافالخ ء دلولا مايق لاح

 دحلاب بلاطي

 ‹ ةيجوزلاب ثرت نم ريغ : يناثلاو « ةثرولا عمج ديري هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث ؟ هثري نمف

 . مهريغ نود تابصعلا هري : ثلاثلاو

 :ش (اذهلو) :م ةلعلا قحب وهو :ش ( هانركذ امل لب « ثرإلا قيرطب سيل ةبلاطملا ةيالو اندنعو ) :م

 نع مورحملل اندنع ) :م ةبلاطملا يأ :ش ( تتبث ) :م راعلا نم فوخلل ةبلاطملا ةيالو لجألو يأ

 نأ هنع يور هنإف :ش ( هللا همحر دمحم اًفالخ نبالا دلول تبثي امك تنبلا دلول تبثيو ء لتقلاب ثاريملا

 . همأ انزب نيشلا هقحلي الف « همأ ىلإ ال هيبأ ىلإ بوسنم هنأل «تيملا دلول تبثي ال ةبلاطملا قح

 تاعقاولا يفو . هدالوأ دالوأو هدالوأ ىلع فقولا يف تنبلا تيملا نبا لخدي ال هنأ ىرت الآ

 . دمحم لوق ىلع ىوتفلاو

 فوذقملا ناكف « نيفرطلا رك هب دلولا ريصيو « هنم تبثي بسنلا تيملا ةياورلا رهاظ يفو
 يف فقولاف « ملسم سيلو - هللا همحر - ناصحلا ةياور ىلع عونم وهف فقولا امأ « ةلالد اتيم

 . مالا نود بألا ىلإ تبثي هيف دلولاو ثاريملا تخأ يه يتلا ةيصولا ىنعم

 كلذكف « نبالادلوامهبجحيو عبرلا نع ةجوزلاو فصنلا نع بجحي ال هنأ ىرت الأ

 . فقولا يف مكحلا

 :ش ( - هللا همحر - رفزل اًقالخ دلولا مايق لاح دلولا دلول ) :م ةبلاطملا يأ :ش ( تبثيو ) :م

 قحلي ام قوف دلولا تحلي يذلا نيشلا نأل « مصاخي نأ دلولا مايق لاح دلولا دلول سيل لوقي هنإف

 . ةرافكلا بلطب اذه ربتعاو « دلولا دلو

 نم هقحل ام رابتعاب ةموصخلا قح لوقن نحنو « برقألا ءاقب عم دعبألل هيف ةمرصخ ال هنإف
 هتموصخل دحلا ماقي مصاحخ نإف هنبا يف هدوجوك دلولا دلو قح يف دوجوم كلذو « هيلإ ةبسن نيشلا
 . فذقلا فالخب

 هدلو قح يف دجوي ال كلذو « ًادوصقم هضرع نم فذاقلا لوانت رابتعاب ةموصخلا قح نإف

 بكرملا مكحلا يفو تابصعلا ىلإ حاكنإلا ةَ هلوقل رارقإلل تبثي اغإ اهبلط نإف ةرافكلا فالخبو

 . دعبألا ىلع برقألا مدقتي ةبوصعلا ىلع

 يرودقلا ظفل اذه :ش ( دحلاب بلاطي نأ دبعلاو رفاكلا هنبال زاج اتصحم فوذقملا ناك اذإو ) :م

 نإو دحلاب بلاطي نأ نبالل سيل اًيح ناك اذإ هنأل « اًتيم فوذقملا ناك اذإ اذهو ٠١ هرصتخم) يف
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 ثرإلا هقيرط سيلو هيلإ راعلا عوجرل ىنعم هلوانتي فذقلا لوقي وه -هللا همحر- رفزل افالخ

 « دحل اب هذخأيف «نصحم فذقب هريع هنأ انلو . ىنعمو ةروص هل الوانتم ناک اذإ امك راصف «اندنع

 رييعتلا اذه عجري مث « لامكلا ىلع ًارييعت عقيل طرش انزلا ىلإ بسني يذلا يف ناصحإلا نأل اذهو

 . قاقحتسالا ةيلهأ ىفاني ال رفكلاو . هدلو ىلإ لماكلا

 . اًتاغ فوذقملا ناك

 ركذ لبق تيملا فذق يف همالك قاس هنأل « تيملاب - هللا همحر - يرودقلا هدعي ملامنإو

 بسن يف حدقلا عمي نم الإ تي ب ب ٍ

 يأ :ش ( وهو ) :م دحل اب بلاطي نأ هل سيل لوقي هنإف :ش ( - هللا همحر - رفزل اًقالخ ( :م

 ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم ) :م نبالا يأ :ش ( هلوانتي فذقلا لوقب ):م - هللا همحر - رفز

 ال فذقلا دح نأل :ش ( اندنع ثرإلا هقيرط سيلو « هيلإ راعلا عوجرل ) :م ةروصلا ثيح نم ال

 عوجر يف :ش ( ىنعمو ةروص ) :مدبعلا وأ نبالل يأ :ش ( هل ًالوانتم ناک اذإ امک راصف) :م ثروی

 . هقر وأ هرفكل ناصحإلا مدعل « دحلا بجي ال ءادتبا انزلاب ناسنإ هفذق نآب هيلإ راعلا

 هيلع بجي مل انركذ امك ناسنإ هفذق نِإف ىنعمو ةروص هل ًالوانتم ناك ول هلصاح . اذه اذكف

 . فوذقملا ناصحإلا مدعل دحل ا

 ول هنأل «ماقملااذه يف هل ديقم ريغ ثرإلا ةقيرط سيلو هلوق لبق ىنعم هلوانت اذإ اذه اذكف

 وأ رفكلا وهو «دوجوم ثرإلا نع عناملا نأل « مصاخي نأ هل نكي ملاضيأ ثرإلا هقيرط ناك

 فوذقملا وأ همأ هفذقل بئاغلا ىلع ةروصلا هذه يف بجي نأ امإ دحل ا نأ همالك ميرحت ليقو « قرلا

 لجأل نوكينأ الو « ثرويال دحلا نأل ءهمأ لجأل نوكي نأ زوجي الرفكلا ال نبالا اذه سفن

 . نصحمب سيل هنأل « هسفن

 ينعي « راعلاب هامر يأ « ةلمهملا نيعلاب :ش ( هریع ) :م فذاقلا نأ يآ :ش ( هنآ انلو )م

 :م هيف ةلأسملا ضرف نأل « رهاظ اذهو :ش ( نصحم فذقب ) :م دبعلا وأ رفاكلا بالا ريع فذاقلا

 .هدحب ذخؤي نأ زاج نصحم فذقب ريع نم لك نأل :ش ( دحل اب هذخآيف)

 ًارييعت عقيل طرش انزلا ىلإ بسني يذلا يف ناصحإلا نأل ) :م هلبق ال حاضيإ :ش ( اذهو ) :م

 .دحخل اب ذخاي نآ هل زاجف :ش ( هدلو ىلإ لماكلا رييعتلا اذه عجري مث ءلامكلا ىلع

 قحتست اذهلو « - هللا همحر - ةعيرشلا حات لاق :ش ( قاقحتسالا ةيلهأ يفانب ال رفكلاو )م

 .اهوحنو نويدلاك تالماعملا ىلإ ةعجارلا قوقحلا

 ىلع مكحلا تبثي الف « ًادوجوم عناملا نوكي نأ زاج ليق نإف : - هللا همحر - لسكآلا لاقو

 نأل ‹ ةموصخلا ةيلهأ قاقحتسا قاقحتسألا لهأ ىفاني ال رفكلاو هلوقب باجأف . ىضتقلا
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 بوسنملا يف ناصحإلا دقفب لامكلا ىلع رييعتلا دجوي مل هنأل . هسفن فذقلا لوانت ادإ ام فالخب

 همأ فذقب هابأ بلاطي نأ نبالل الو ‹ ةرحلا همأ فذقب هالوم بلاطي نأ دبعلل سيلو . انزلا ىلإ

 دلاولا داقي ال اذهلو « هنبا ببسب بألا اذكو «هدبع ببسب بقاعي ال ىلوملا نأل . ةملسملا ةرحلا
 هدبعب ديسلا الو هدلوب

 عطقنت ال ةبسنلا نأل ‹ كولمملاو رفاكلا دلولا يف دوجوم كلذو « نيشلا قوحل رابتعاب اهقاقحتسا

 . رفكلاو قرلاب

 يف ناصحإإلا دقفب لامكلا ىلع رييعتلا دجوي مل هنأل « هسفن فذقلا لوانت اذإ ام فالخب ) م

 بلاطي نأ دبعلل سيلو ):م دجوي ملو ناصحإلا دحلا بوجو طرش نأل :ش ( انزلا ىلإ بوسنملا
 مأ دبعللو هدبع فذق ةروص ةفص - هللا همحر - يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةرحلا همأ فذقب هالوم

 :ش ( ةملسملا ةرحلا همأ فذقب هابأ بلاطي نأ ) :م اًضيأ نبالل سيلو يأ :ش ( نبالل الو ) م

 دمحأو يعفاشلا لاق هبو « فلحي نإو همأ مآ الو هنباالو « الع نإو دح الو ؛حاضيإللا يفو

 .ةياور ىف - هللا همحر - كلامو

 هب لتقي ال هلتق اذإ اذهلو « قوقحلا رئاس يأ :ش ( هدبع ببسب بقاعي ال ىلوملا نأل ):م رذنملا نباو

 دلولا نأل :ش ( هنبا ببسب ) :م بألا بقاع ال اذكو يأ :ش ( بألا اذكو ):م . هدبعب دحي ال اذکف

 نم رثكأ دحلا يف ررضلاو تبقآأتلا نع ىهناذهلو « امهبارضإ نع عونميو نيربآلا ميظعتب رومأم

 قاتلا ن £ سمي : ر . تیقاتلا رم عني امك هنع عنتمبف . تقاتلا ر ض

 - هللا همح ر - روت وبآ هلاق« هب هم فذقب هاب بلاط نأ نبالل : روهشملا یف تالا د لاق ي

 يأ :ش ( هدلوب دلاولا داقيال ):م هدلو لجأل دلاولا ةبقاعم زاوج مدعبو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 . هدلوب دلاو داقی ال ي ىبنلا نع يور دق ثيدحلا ظفلاذهو ںهلج أل صتقي ال هلتق ادإ

 نب رمع نع - هللاامهمحر - ةجام نباو يذمرتلا هاور :ش ( هدبعب ديسلا الو ) م

 مكاحلا جرخأو . ىهتنا "دلولاب دلاولا داقي ال : هظفلو « ةا يبنلا نع -هنع هللا يضر-باطخل ا

 كولم داقي ال : لوقي ةي هللا لوسر عمسي مل ول : هظفلو « ليوط ثيدح يف هنع ؛كردتسملا يف

 الو ءاهديس عم ةيراج ةصق يف ثيدحلا . . اهفذقا اهيفدح ال هدلاو نعدلو الو ٠ كلام نع
 . ٩ ءانیب دق «هدبعب ديس الو « ثيدحلا ىف سيل هلتق اذإ هدبعب ديس داقي الو يأ ءدبسلا

 نباو » ]۱١١۹[ يذمرتلا ننس حيحص يف ينابلألا هححصوو ۰ ۲١٣١۲( ]ةحام ناو |۱٤۳۳ تدم تلا لغ (۱)

 ٣١| دا۷ | ةحأم

 «كردتسملا» يف مكاحلاو . دودحلا باتك ۳٤۸( ص) ینطقرادلا نسو . (۳۸/۸) یتیبلل عرکنا تسلا (۲)

(FIND). (TIT 7) 
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 تامف هريغ فذق نمو . عناملا مادعناو ببسلا ققحتل دحلاب بلاطي نأ هل هريغ نم زبا اهل ناك ولو
 دحلا ضعب ميقأ امدعب تام ولو « لطبي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . دحلا لطب فوذقملا

 قح هيف نأ فالخ الو ‹ ثروي ال اندنعو « هدنع ثروی هنآ ىلع ءانب هل ًافالخ .اندنع يقابلا لطب

 ‹ صوصحخل ا ىلع هب عفتني يذلا وهو ‹ فوذقملا نع راعلا عفدل عرش هنإف . دبعلا قحو عرشلا
 ًادح يمس هنمو «ًارجاز عرش هنإ مث «دبعلا قح هجولا اذه نمف

 «يفاكلا» يف مكاحلا لاق ام ةروص « فذاقلا ريغ نم يأ :ش ( هريغ نم نبا اهل ناك ولو ) :م

 دحلاب بلاطي نأ هل ) :م دحلا بلطي ءاجف هريغ نم نبا اهلو « ةتيم همأو ةينازلا نبا اي هنبال لاق لجر

 مادعنا لجألو يأ :ش ( عناملا مادعناو ) :م فذقلا وهو دحلا بوجو ببس يأ :ش ( ببسلا ققحتل

 اذإ دحلا بجي ةوبألا وهو « هيخأ قح يف دجوي ملو نبالا قح يف دحلا ةماقإ نع عناملا نأل ء عنا

 . هبلاط

 دحلا :ش (لطبي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو. دحلا لطب فوذقملا تامف هريغ فذف نمو ) :م

 (هل اًفالخ اندنع يقابلا لطب دحلا ضعب ميقأ امدعب ) :م فوذقملا يأ :ش ( تام ولو ٠:م فوذقملا توجب

 ىلع ءانب فالخلا اذه ينب يأ :ش ( هدنع ثروب هنأ ىلع ءانب ) :م - هللا همحر - يعفاشلل ىآ :ش

 فذقلا دح يف يأ :ش ( هيف نأ فالخ الو « ثروي ال اندنعو ) :م يعفاشلا دنع ثرري فذقلا دح نآ

 . هيف فالح ال اذهو :ش ( دبعلا قحو عرشلا قح ) :م

 ةمث سيل هنأل « داسفلا نع ملاعلا ءالخإب اًماع عقي هعفن نإ ثيح نمف عرشلا نح هنرك امآ
 قح مث فوذقملا نع راعلا عفدو ضرعلا ةنايص هيف نألف دبعلا قح هنوك امأو . هب صتخم يمدا

 . دبعلا طاقسإب طقسي الو لحادتلا هيف يرجي الو ثرأإلا هيف يرجي ال ىلاعت هللا

 راشأ دقو « هطاقسإب طقسأو ٠ لحخادتلا هيف يرجيالو « ثرإلا هيف ىرجي دبعلا قحو
 وهو ‹ فوذقملا نع راعلا عفدل عرش ) :م فذقلا دح نإف يأ :ش ( هنإف ) :م هلوقب اذه ىلإ فنصلا

 نيذه نم يأ - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق :ش ( هجولا اذه نمف « صوصخحلا ىلع هب عفتني يذلا

 صوصخلا ىلع هب عفتني يذلا : هلوقو ٠ فوذقملا نع راعلا عفدل عرش هنإف : هلرق وهو نيهجولا

 عجرياذه نأل :ش ( دبعلا قح ):م يف نيهجولا ريغصلا عماجلا» يف ركذو ٠ اجر نيهجولا مدقم
 حرشلا ىلإ ال هبلإ

 رجزي هنآأل :ش (ًارجاز ) :م هنوک لاح :ش ( عرش ) :م فذقلا دح نأ يآ :ش ( هنإ مث ) م

 ىنعم يف مالكلا ىضم دقو :ش (ًادح يمس ) :مًارجاز عرش هنوك نمو يأ :ش ( هنمو) :م فوذقملا

 . دودحلا باتك لو يف دحلا

 يف امك ًادح ىمسي ىلاعت هلل بجي ام نأل « هللا قح هنأ ىلع لدي ًادح : ةعيرشلا جات لاقو

 .ًاريزعتو اًصاصق يمس لب « ًادح ىمسي ال دبعلل بجي امو برشلا دحو انزلا دحو . ةقرسلا دح
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 دهشت كلذ لكبو « عرشلا قح ةيآ هذهو « داسفلا نع ملاعلا ءالخإ :رجازلا عرش نم دوصقملاو

 رابتعاب دبعلا قحل ايدقت دبعلا قح بيلغت ىلإ لام يعفاشلاف ناتهجلا تضراعت اذإو . ماكحألا

 « هالوم هالوتي قحلا نم دبعلل ام نأل « عرشلا قح بيلغت ىلإ انرص نحنو « عرشلا ءانغو هتجاح

 الإ عرشلا قوقح ءافيتسا يف دبعلل ةيالو ال نأل « هسكع كلذك الو « هب ًايعرم دبعلا قح ريصيف

 اهنم « اهيف فلتخملا عورفلا هيلع جرختي يذلا روهشملا لصألا وه اذهو « هنع ةباين

 الولذإ :ش ( داسفلا نع ملاعلا ءالخإ رجازلا عرش نم ) :م دصقلا يأ :ش ( دوصقملاو) :م

 عرشلا قح ةمالع روكذملااذهو يأ :ش ( عرشلا قح ةيآ هذهو ) :م سانلا لاوحأ تدسفل رجاوزلا

 اأ :ش ( ماكحألا دهشت ) :م دبعلا قحو عرشلا قح نم ركذام لكبو يأ :ش ( كلذ لكبو ) :م

 . مداقتلاب هنالطب مدع يف ىوعدلا طارتشاف « دبعلا قح فذقلا دح نأ ىلع دهشت يتلا ماكحألا

 الو « هسفن ملعب يضاقلا اهميقيو رارقإلا نع عوجرلا هيف لمعي الو نمأتسملا ىلع بجي هنإو

 فيصنتلاو مامإلل ةماقإلا نأ ىلاعت هللا قح هنأ ىلع دهشت يتلا ماكحألا امّأو « فذاقلا فلخب

 ‹ عرشلا قح ةهج يأ :ش ( ناتهجملا تضراعت اذإو ) :م . طوقس هدنع ال ام بلقني ال هنآو قرلاب

 لجرلا بلاغ لاقي: ديرد نبا لاق :ش ( دبعلا قح بيلغت ىلإ لام يعفاشلاف ) :م دبعلا قح ةهجو

 رابتعاب ) :مدبعلا قح ميدقت لجأل يأ :ش ( دبعلا قحل اًيدقت) :م بلغلاب هل مكح اذإ نالف ىلع
 كلام لاق هبو هتجاح عفدب ىلوأ دبعلا قح هب اًيعرم :ش ( عرشلا ءانغو ) :م رح :ش ( هتجاح

 :ش ( هالوم هالوتي قحلا نم دبعلل ام نأل « ىلاعت هلل عرشلا قح بيلغت ىلإ انرص نحنو ):م دمحأو
 نأل « ًاًيعرم دبعلا قح نوك عم ىلاعت ءال قح مهضعب نوكي عرشلا قح بيلغت ىلإ انرص ول ينعي
 عصضاوم يف دبعلا قح حجري اغنإو . سكعلا نود سانلا ىلع دبعلل ام يفوتسي نأ هل دبعلا ىلوم

 دبعلاو ينغ هللا نأل « ىلاعت هللا قحل ءافو ءاهتنال دبعلا قح رادهإ ىلاعت هللا قح رابتعا نم مزلي

 ثيح نم فذاقلا قح ةياعر هيف نكل هجو نم ثراولا قح يف ةياعرلا كرت نإ انه اهو « جاتحم

 اميف يرجي ال ثرإللا نأل « ثروي ال هنإ لوقنف ٠ لصألا اذه تبث اذإف « فوذقملا توب طوقسلا

 . كلذ نع ىلاعتي ىلاعت هللاو « هتوم دعب ثروملا ثراولا هفالخ نم هنأل « ىلاعت هللا قوقح نم وه

 نكلو ‹طوقسلاب لوقن ال نحن :تلق . فوذقملا توب طقسيال اًضيأ ىلاعت هللا نح : تلق نإف

 . توملا دعب ةموصخلا هيف ققحتي الو « فوذقملا ةموصخ طرشلاف « هطرش مادعنال هئافيتسا رذعت

 ( هسکع كلذك الو ) :م نآلا هانررق امك عرشلا قحب يأ :ش ( هب اًيعرم دبعلا قحريصيف ) :م

 عرشلا قوقح ءافيتسا يف دبعلل ةيالو ال هنأل ) :م هدبع هالوتي قحلا نم ىلوملل ام نوكي نأ وهو :ش

 .انه اه ةباين الو :ش ( ةباين الإ

 اندنع ىلاعت هللا قح - هللا همحر - يعفاشلا دنع ابلاغ دبعلا قح نوك يأ :ش ( اذهو ) :م

 فلتخملا عورفلا نم يأ :ش ( اهنم اهيف فلتخملا عورفلا هيلع حرختي يذلا ررهشملا لصآلا وه ) :م
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 وفع حصي ال هنإف ‹ وفعلا اهنمو ‹ عرشلا قوقح يف ال دابعلا قوقح يف يرجي ثرإلا ذإ ثرألا

 ال هدنعو لخادتلا يف يرجيو « هنع ضايتعالا زوجيإال هنأ اهنمو « هدنع حصيو اندنع فوذقملا

 انباحصأ نمو -هللا همحر- يعفاشلا لوق لثم وفعلا يف -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . يرجي

 .رهظأ لوألاو « ماكحألا جرخو دبعلا قح بلاغلا نإ : لاق نم

 ) :م ثروي ال اندنعو ‹ ثرإلا هيف يرجي يعفاشلا دنعف فذقلا قح يف يأ :ش ( ثرإلا ) :م اهيف

 ء اندنع فوذقملا وفع حصي ال هنإف ‹ وفعلا اهنمو ‹ عرشلا قوقح يف ال دابعلا قوقح يف يرجي ثرإلا ذإ

 : :ش ( هدنع حصیو

 :م كلام لاق هبو « فذقلا دح نع ضوعملا ذخأ يأ :ش ( هنع ضايتعالا زوجي ال هنأ اهنمو ) :م

 :ش ( يرجي ال ) :م - هللا همحر - يعفاشلا دنعو يأ :ش ( هدنعو اندنع لخادتلا يف يرجيو )

 . ًارارم دحاو فذقي وأ ةدحاو ةملكب ةعامحلا فذقب لخادتلا

 يور يأ :ش (- هللا همحر- يعفاشلا لوق لثم وفعلا يف - هللا همحر - فسوب يبأ نعو ) :م

 ‹ حصي هنأ يف - هللا همحر - يعفاشلا لوق لثم فوذقملا وفع نع - هللا همحر - فسوي يبأ نع

 . - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هبو

 يودزبلا مالسإللا ردص انباحصأ نم دارأ :ش ( دبعلا قح بلاغلا نأ لاق نم انباحصأ نمو ) :م

 جرخو) :م - هللا همحر - يعفاشلا لاق امك دبعلا قح بلاغلا نأ : «هطوسب»» يف ركذ هنإف

 ىلاعت هللا قح هنأ ىلع لدت يتلا ماكحألا نع باجأ يأ ء«لاق نم لوق ىلع افطع :ش (ماكحألا

 يف لاقو « دحلا هماقإ ىلإ يدتهي ال دحاو لك نإ مامإلا ضيوفت يف لاقي . بهذملا قفاوي باوج

 ال ثرإلا نأل طرشلا رايخو ةعفشلاك ىلاعت هللا قح هنوك بجوتسي ال همدع يأ ثرإلا مدع

 . نايعألا يف ئزجي

 كلمو نيعلا فالتإ كلي هنأل «ريغلا كلام ىنعم ىف هنأب ثروي صاصقلا نوك نع باجأو

 ‹ لصألاوهو «فالتإلا الإ ماعطلا ءارش كلي ال ناسنإلا نإف « سانلا دنع نيعلا كلم فالتإلا

 ءافيتسا قح يف ثراولا كلميف « قاب وهو ٠ صاصقلا هل نل كولمملاك صاصقلا هيلع نمك راصف

 ىلعو ءاًبلغم دبعلا قح نوك نم« رهظأ اًبلغم هللا قح نوك يأ :ش ( رهظأ لوألاو ) :م صاصقلا

 . خياشملا ةماع لوألا

 يآ «عضاوملا ضعب يف دمحم قلطأ : «يواحطلا رصتخمل هح رش يف يزارلا ركب وبآ لاقو

 ناتحيحص ناترابعلاو «ىلاعت هللا قوقح نم هنأ اهضعب ىف قلطأو « سانلا قوقح نم فذقلا دح

 « هفذقب نيئيشلا نم دقع هفلاخ ال هقح نم ةبلاطملا نأ دارأ اًمئاق سانلا قوقح نم هنإ هلوق امأ

 ال دحلا سفن هب دارا ىلاعت هللا قوقح نم هنأ هلوقو .دحي مل بلاطي مل ولو . هضرع يف هلوانتو

 كلمو « بلاطي عيبلاب ليكولاك دحاول ةبلاطملاو .دحاول قحلا نوكي نأ عنتي سبل هنأل ةبلاطملا
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 «عوجرلا يف هبذكيف ًاقح هيف فوذقملل نأل « هعوجر لبقي مل عجر مث فذقلاب رقآ نمو : لاق

 دحي مل يطبن اي : يبرعلل لاق نمو . هيف هل بذكم ال هنأل « ىلاعت هللا قح صلاخ وه ام فالخب

 . انلق امل يبرعب تسل :لاق اذإ اذكو ‹ ةحاصفلا مدع وأ قالخألا يف هيبشتلا هب داري هنأل

 . رمآلل كلملاو هيلإ دبعلا ضبق نإف ًاليكو ناك اذإ يرتشملا كلذكو « رمآلل نمثلا

 :ش ( عوجرلا يف هبذكيف « اًقح هيف فوذقملل نأل « هعوجر لبقي مل عجر مث فذقلاب رقأ نمو ) :م

 دوجول رارقإلادعب هيف عوجرلا حصي الو « دبعلا قح هنوكب دهشت يتلا ماكحألا نم هنآل

 . لاملا بجيو « عطقلا طقسي ةقرسلا يف نأ الإ « هعوجر لبقيف :ش ( هيف هل بذكم ال هنأل) :م

 نولزني موق مهو « نيتحتفب طبن ىلإ ةبسن يطبنلا :ش ( دحي مل يطبن اي :يبرعلل لاق نمو ) :م

 : ءيط وجه يف قدزرفلا لاق «قارعلا داوس

 اهروطس تناك رمتلا لهأ نمو ٠ مهفيصت نارمرح لهآ نم

 يقلاملا دمحأ نب هللا دبع ركذو « برعلا ريغ نم لجر :“يطبنلا» : ثيللا ربأ هيقفلا لاقو

 ثٹيح نم :ش ( قالخألا يف هيبشتلا هب داري هنأل ) :م نيح ررخلا ضعب هفصو اسيف ةريرجاو لصوملاو

 مدع يف لاق هنأكف «ةحاصفلا مدع هب داري وأ يأ :ش ( ةحاصفلا مدع وأ ):م لخبلاو ةساسخلا

 هب راشأ :ش ( انلق امل ) :م يبرعب سيل يبرعلا لاق اذإ دحيال اذكو يأ اذكو « يطبنلا لثم ةحاصفلا

 . هرخآ ىلإ ةبسنلا هب داري هلوق ىلإ

 لاقو. يور ال دحي ال اهيف وه يتلا نالف ةليبق نم :ش ( يبرعب تسل :لاق اذإاذكو ) :م

 هيلع هنأ يور ال دحي متشلا ىوناذإ : لوق يف يعفاشلاو « ةياور يف دح : ىليل يبأ نباو كلام

 ال هنألو « هتدلج الإ شيرق نم تسيل هباتك ىلإ هلوقب لجرب يلو ال :لوقي ناك مالسلاو ةالصلا
 . ىلعألا دحلا نع هقتفك راص هتليق نعو ٠ هاهن

 داري دق هنأل « بجي ال هنع ةياورلا حصأ يف دمحأو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلاو انلقو

 بألا نع يتلا نيب دلو ال ةحاصفلا مدع ينعي « ةنهكلاو لهجلا يف هيبشتلاو قالخألا يف هيبشتلا هب

 . يرارقإب يرصلملا لاق نمک ةداع

 فذقلا كلذ نم ءيشب ديزي الو يفوك وأ يماش تنأ : لاق ول هنأ ىرت الأ : ؛طوسىملا» يفو

 ای : يشرقلا لاقو لجر نع لئس هنإف - هنع هللا يضر - سابع نبا نع يور هنإ انهدقو دحي الو

 لاق امو ءهتدلج الإ لاق هنآأل « ريزعتلا قيرطب كلذ لاق نوكي نأ نكيو . ذاشف ثيدحلا امآو

VE 



 ةحامسلاو دوجلا يف هيبشتلا هب داري هنأل « فذاقب سيلف ءامسلا ءام نبا اي : لجرل لاق نمو

 همآ جوز ىلإ وأ هلاخ وأ همع ىلإ هبسن نإو هئاخسو هئافصل هب بقل ءامسلا ءام نأل ٠ ءافصلاو

 ًامأء ًابأ ىمسي ءالؤه نم دحاو لك نأل « فذاقب سيلف

 وأ « يسراف اي يمرل وأ يمور اي : يسرافل لاقي وأ «يمور اي : يبرعل لاقاذإ كلام نعو « دح ال

 ۰ . راعلا عفدل دحي كلذ عيمج يفف ةفصلا هذهب نم هباب يف نكي مل طايخلا نبا اي : لوقي

 «هرصتخم يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( فذاقب سيلف ءامسلا ءام نبا اي :لجرل لاق نمو ) :م

 ءام نأل :ش (ةحامسلاو دوجلا يف هيبشتلا هب داري هنأل ) :م هلوقب - هللا همحر - فنصلملا للعو

 رذنملا مأ تناكو هب رذنملا نب نامعنلا يمسو « لبجلاو لهسلا ءام يف بصي لب . لحني ال ءامسلا

 هب يمس مث « ءامسلا ءام نب رذنملا هل ليقف « همأب رذنملا رهتشاو « اهنسحل ءامسلا ءام اهل لاقي

 . هئاخسو هدوحل نامعنلا

 هئافص لجأل ظفللا اذهب بقل يأ :ش (هئاخسو هئافصل هب بقل ءامسلا ءام نأل . ءافصلاو ) :م

 اًضيأ هب بقلو ءهب بقل رذنملا نب نامعنلا نأ انركذ دقو « هب بقلم ا وه نم ركذي ملو « هئاخسو

 . لمكأآلا هلاق رماع نب ورع بقل وهو ءاسيتأملا

 ءامو دزألا نب نزام نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح نب رماع نب ورع : تلق

 موي لك سبلي ناك هنأل هب بقلو رمع بقل [...]نمو[.......... ]. بقل ءامسلا

 . هريغ امهسبلي نأ هرکیو ءامهیف دوعی نأ هرکی ناک هنآل ءامهیف رم مث نیتقلح

 ةففخم ىرخأ ءاي اهدعب فاقلا فورحجلا رخآ ءايلا نوكسو ءارلا حتفو ميملا مضب : “ايقيرم»و

 هموقل اًنايغ ناكو « رطقلا ماقم هلام ماقأ طحقلا يف هنأل ءامسلا ءا رماع هوبأ يمس امنإو ٠ ةدودم

 اهلامجل ءامسلا ءاي يمسف اًضيأ سيقلا ئرما تنب رذنملا مأ تناكو . ضرألل ءامسلا ءام لثم

 ةءارق لوح ضح دالوأ هلوق يف ناسح هركذ يذلا وه ايقيرم نب ميخ نب فرع اهوبآأو اهنسحو

 قفصبام دري « مهيلع رينلا ضيربلا درو نم نوقسي لضفلا يركلا ةيراس نب ريق مهيب مسا

 نب بهو نب ملاظ ةنبا ةيرامو « هقنع لوطل ءاقنعلا يمسو « ءاقنعلا ديلقت وه ةنسحالسلا قيحرلاب

 ناكو « ةيرام يطرقب ولو اهذحخ :اقيو «لثملا اهب برضي يتلا يهو هيبأ نع روث ةيواعم نب ثراحلا

 ءاهلثم ري مل مامحلا ضيبك نامرد ةيرام ءطوم يف ناك : ليقو . رانيد فلآ نيعبرأب اهاظ موقي

 تاحتفلاب ىوريو « قشمدب عضوم ةدحوملا ءابلا حتفب ضيربلاو ٠ تطوفت ةيبرع لوا : لاقيو

 . قلحلا يف لوخدلا لهسلا فذقلا لسلسلاو « جزم يآ  قتيضب : هلوق . قشمدب رهن

 نالف نبا تنأ لاق ينعي « همع ىلإ الجر لجر بس نإو يأ :ش ( همع ىلإ هبسن نإو ) :م

 جوز ىلإ هبسن وأ يأ :ش ( همأ حوز ىلإ وأ ) :م هلاخ ىلإ هبسن وأ :ش ( هلاخ وآ ) م دمع دارآ إو

 امأ ءاّبأ ىمسي ءالؤه نم دحاو لك نأل ) :م ءيشب هيلع بجي ال يأ :ش ( فذاقب سيلف ) م همآ

Yo 



 ‹ (۳١١ةيآلا:ةرقبلا) (قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كهلإ دبعنا : ىلاعت هلوقلف لوألا

 : هريغل لاق نمو . ةيبرتلل ثلاثلاو . بأ لاخلا :مالسلا هيلع هلوقل يناثلاو « هل ًامع ناك ليعامسإو

 - فسوي يبأ دنعو ةفينح يبأ دنع اذهو «دح لبحجلا دوعص تينع :لاقو . لبجلا يف تأنز

 ةأرما تلاق « ةقيقح دوعصلل هنم زومهملا نأل ءدحب ال :هللا همحر- دمحم لاقو . هللا امهمحر

 لبحلا يف ًانز تاريخلا ىلإ قراو : برعلا نم

 ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كهلإ دبعن # : ىلاعت هلوقل ) :م همع ىلإ هبسن اذإ ام رهو :ش ( لوألا

 :م هلاخ ىلإ هبسن اذإ ام وهو :ش ( يناثلاو« هل اًمع ناك ليعامسإو ٠١٣(« ةيآلا : ةرقبلا ) 4 قاحسإو

 يفو بيرغ ثيدح اذه :ش ( بأ لاخلا ) :م ةَ يبنلا لوقل يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل )

 دلاو لاخلا » : اعوفرم -هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع : يمليدلا عاجش يبأل «سودرفلا»

 .«هلدلاو ال نم

 « ابا امس هابأ ةيبرت لجأل يأ :ش ( ةيبرتلل ) :م همآ جوز ىلإ هتبسن وهو :ش ( ثلاثلاو ) :م

 ءالؤه ىلإ ةبسنلا يف يكلاملا مساقلا نبا لاقو . مهيلإ ةبسنلاب دحلا بجی ما مهم دحاو لک ىلع

 . ةعاشملا لاح ىف ال هيلعدح ال : ىكلاملا رهشأ دنعو « دحلا

 :ش ( تینع لاقو ) :م ءابلا عضوم ةزمهلاب ينعي :ش ( لبجلا يف تأنز : هريغل لاق نمو م

 :ش (-هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « دح لبجلا دوعص ) :م ظفللا اذهب تدصق يأ

 لاق هبو :ش ( دحي ال - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م وني ملاذإ لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو

 دوعصلل) :م لمعتسم موقذلا وهو ظفللا اذه نم يأ :ش ( هنم زومهملا نأل ) :م لوق يف يعفاشلا

 . دحي الو ‹ قدصيف همالك ةقيقح دارأ دقو :ش ( ةقيقح

 ىنعج زاون ًانز ءاجو « دعص يأ أنز ًانزي ةزمهلاب لبجلا يف أنز : هريغو «ةرهسحلا» يفو لاقو

 نبا لاقو :ش ( برعلا نم ةأرما تلاق ) :م هلوقب كلذل - هللا همحر - فنصملا دهشتساو

 الو ‹ يلمع هبشأ وأ « كمأ ابأ هبشأ لوقتو اهل انبا صقرت برعلا نم ةأرما تلاق : تيكسلا

 لاقو :ش ( لبجلا يف ًانز تاريخا ىلإ قراو :(J :م لدحجبنا دق هعجضم يف حبصي لکو . فولهک ننوکت

 هل ابا ىأر لجرل يه انإو « ةأرمال يهام تايبألا : ١ حالصأإللا حرش يف لويزلا» باتك يف

با ناکو ؛هنبا بطاخب كمآ ابأ بش : لاقو اهدي نم هداخاف ا هصقرت
 " لقي ایس اقیرش همأ و

 . ةرورضلل لمع نع ةفاضالاب فذحو

 نب سراوفلا ديز تنب ةسوفنم يبصلا كلذ مأو يرقنملا مصاع نب سيق وه لجرلااذهو

 اھ



 زمهي نم برعلا نم نأل « اضيأ ًازومهم ةشحافلا ىف لمعتسي هنأ امهلو « ادارم هررقي لبجلا ركذو

 ءىناز اي : لاق اذإ ام ةلزنمب ء ًادارم ةشحافلا نيعت بابسلاو بضغلا ةلاحو « زومهملا نيلي امك نيلملا

 ًادارم دوعصلا نيعي اغنإ لبجلا ركذو تأنز : لاق وأ

 نلف يبأ امآ « كاب نهبشأ وأ يخأ هبشأ لوقتو هصقرت تلعجف كلذ دعب همأ هتذخأف يبصلا رارص

 وأ : يكاكلا لاقو .ةفاضإلا يلمع هلصأ نأ انركذ دق امع هبشأ وأ هلوق كاذب هلاثم نع كاذ لانت

 . ميملا حتفو ةلمهملا ءاحلاب - دعس نب لمحوهو برعلا نم لجر مسا لمحلا لاق مث« لمحلا هبشأ

 ىلع دفو بانج نب مكح نب بعك نب لقعم نب ةثراح نب دعس نب لمحل ا : الوكام نبا لاقو
 يفاجلا ليقثلا لاقيو « مرهلا خيشلا ماللا ديدشتو ءاهلا رسكب : فولهك هلوق . ةي هللا لوسر

 . هيلإ جاتحي اميف هريغ ىلع لكني يذلا وه نيتحتفب لكو هلوق . هيف ريخ ال يذلا

 رسفو ‹ فطعلا واو لكو يف واولا نأ نظ هنأل « كلذك سيلو لايعلا لكلاو : يكاكلا لاقو

 داري ‹ هتمادق يأ لدجنا دق هلوق . هانرسف دقو نيتحتفب لكلا وهو « ةيلصأ واولا لب « لايعلاب لكلا

 . حصي یتح ظقیتسی ال هنآ

 ينعي لبجلا يف تآنز هلوقو . هنم ًادارم دوعصلا ررقت يأ :ش (ًادارم هررقی لبجلا رکذو م

 . ةقيقح دوعصلل زومهملا نوكي نأ ديكأت

 ًازومهم ) :م هنوك لاح :ش ( ةشحافلا يف لمعتسي ):م تأنز ظفل نأ يأ :ش ( هنآ امهلو ) :م

 زمهي نم برعلا نم نأل ):م دوعصلاو ةشحافلا نيب كرتشم زومهملا نأ ىلإ اذهب ريشي :ش (اًضيأ
 ةماه قدنحف لاقو « مياكلاو ملاعلا زمهي ناك هنإف ‹« جاجعلا مهنمف :ش ( زومهملا نيلي امك نيلم ا

 يفو « ةباشو ةباد لاقيف « نينكاسلا ءاقتلا نم برعلا رهلا يف دج نم اًضيأ نيللا ةزمهب ملاعلا اذه

 هلوق يف رعاشلا ةزمه امكو « جاجعلا ةزمه امك نينكاسلا ءاقتلا ريغ

 ¢ ةقرب عمج ةدحوملا ءابلا مضب قربلاو ‹ مكارتملا لجرلا وهو كلذكو ‹ عمج كلاكدلاو

 يف هناف “ ةحوتفملا ةزمهلاب قاتشملا ظفل يف داهشتسالاو ‹« لمرو ةراجح اهيف ةظيلغ ضرأ يهو

 . ةنكاسلا فلألاب قاتشملا لصألا

 كلذ فرعيو «هريغ ناكم فرح لعج وهو « لادبإلا باب هل لاقي فيرصتلا يف باب اذهو
 نيللا فرح نم لدبت ةزمهلا اهنم « افرح رشع ةعبرأ لادبإلا فورحو « هعضوم يف ركذ امك هرمأب
 تدارُأ نإف » رطضملا ريغ نم لادبإإلا امهيف ناذللا نايبلاف ‹« زئاجو مزال ‹ رطضملا ريغ وأ رطضملل

 . فيعضلا دبعلل هيشاوحو ًاشني[ . . . . . ] حرشب كيلعف ةقيقح اذه ليصفت

ieىنعي ةزمهلاب تأنز ظفل ناك ال ىنعي :ش ( ًادارم ةشحافلا نيعت بابسلاو بضغلا ةلاحو (  

YY 



 انلق ال دحي ال ليق ٠ لبجلا ىلع تأنز : لاق ولو . هيف لمعتسملا وه ذإ . ىلع ةملكب ًانورقم ناك اذإ

 . هانركذ ىذلا ىنعملل دحي ليقو

 ‹ ةقيقح ءانزلا دارأ هب لئاقلا نأ كلذ نم ملع « هيف نييلتلا رابتعاب برعلا ضعب ةغل ىلع تينز

 ةزمهلاب :ش ( ناز اي لاق اذإ ام ةلرنمب ) :ماذه راصو « ةمتاشملاو بضغلا ةلاح يف الإ اذه لبقي نأل

 ‹ دحلا بجي نيظفللا نيذه يفف « طقف ةزمهلابو باطخلا :ش ( تأنز : لاق وأ ) :م هرخا يف

 . لبجلا يف تانز هلوق يف كلذكف

 نم ةشحافلا نيعت هلوقو . هربخو ءادتبالاب عوفرم يفاضإ مالك بضفغلا ةلاحو : هلوقو

 .انزلا ةشحافلا نم دارملا نأ رابتعاب هركذ اغإو « لاجحلا ىلع بصن دارسو . انزلأ ي أ ٠ نييعتلا

 نأ هنايب « ًادارم هررقتو هلوقب - هللا همحر - دمحم هلاق ال باوج :ش ( لبجلا رکذو ) :م

 ال :ش ( ىلع ةملكب اًنورقم ) :م تأنز ظفل يأ :ش ( ناك اذإ ًادارم دوعصلا نيعي اغنإ ) :م لبجلا ركذ

 ًانز ال هيلع ًانز لاقي نأ دوعصلا ىنعم ىف لمعتسملا نأ ينعي :ش ( هيف لمعتسملا وه ذإ ) :م يف ةملكب

 . هيف

 : هط ) # لخنلا عوذج يف مكنبلصأل # : ىلاعت هللا لاق « ىلع ىنعمب ءيجت يف نإ ليق نإف

 . اهتقيقح ىلع اهنآ يرشخمزلا ركذ الق . اهيلع يأ ۷١(. ةيآلا

 ءيشلا نكمتي عوذجلا يف بولصملا اذكه نكل ‹هبش يرشخمزلا ةرابع نكلو ٠ ىكاكلا هلاق

 . ىهتنا « لخنلا عوذج يف لاق كلذكف . هئاعد يف يعرملا

 . ىفخي ال ام ىلع هباوج ىف یکاکلا دعاسی ال اذه :تلق

 لمتحي ال لبجلا يف هلوق «ريخصلا عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسأإلا رخف لاق : ليق نإف

 : رعاشلا لاق امك « هيلع ًأنز :لاقي . هيفأنز لاقي ال دوعصلا

 هلتق مث هيبأ لع ًانز ةليمج نب ثراحلا نأ مهال

 همحر - مالسإلا رخف لاق ام لب« هيفآنز لاقي ال هنآ ملسن ال :هلوقب يزارنآلا هنع باجآو

 ال ىلع يف ظفلب الإ ةغللا نيناوق يف عمسي مل ةزمهلاب ًانزلا نأل . عمسي الف ٠ ةغللا سكع - هللا

 نم زومهملا هيف نحن امم سيلف هيبأ ىلع انز هلوق امأ « لبجلا ىف ًانز هلوق ىفامك . ىلع ظفلب

 يأ « هيبأ ىلع ًانز ىنعمف « ليعفتلا باب نم يئالثلا ديزم نم زومهمب سيل هب جتحا امو يف يئالثلا

 ةراشإ :ش ( انلق ال دحي ال ليق ):م هيف خياشملا فلتحخا :ش ( لبجلا ىلع تآنز لاق ولو ( م

 هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانركذ يذلا ىنعملل دحي : ليقو ) :م ىلع ةملكب انو رقم ناك اذإ هلوق ىلإ

 . ًادارم ةشحافلا نيعت بابسلاو بضغلا ةلاحو

TVA 



 ةملك يه ذإ « ناز تنأ لب ال هانعم نأل « نادحي امهنإف تن لب ال :لاقف ٠ يناز اي :رخآل لاق نمو

 :هتآرمال لاق نمو . يناثلا يف روكذم لوألا يف روك ذملا ربخلا ريصيف « طلغلا اهب كلردتسي فطع

 اهفذقو ناعللا بجوي هفذقو « نافذاق امهنأل ناعل الو ةأرملا تدح تن لب ال :تلاقف ةيناز اي

 يف لاطبإ الو هل لهأب سيل فذقلا يف دودحلملا نأل . ناعللا لاطبإ دحلاب ةيادبلا يفو .دحلا

 ٠ ًالصأ هسکع

 :ش ( نادحي امهنإف ) :م يناز تن لب يأ :ش ( تنأ لب ال لاقف يناز اي : رخآل لاق نمو ) :م

 فطع ةملك) :م لب ةملك امه ذإ يأ :ش ( یه ذإ ناز تن لب هانعم نل ) :م نادحی امه الك ينعي

 نايتإلاو ‹ لوألا نع بارضالل ةعوضوم ةفطاعلا فورحلا نم لب ىنعي :ش ( طلغلا اهب كردتسي

 يأ :ش ( يناثلا يف ًاروكذم ) :م يناز اي هلوق وهو :ش ( لوألا يف روكذملا ربخلا ريصيف )م يناثلل

 نوکیف اذه اذکف ‹« ورمع ینءاج لب هانعم « ورمع لب دیز ینءاج : تلت اذإ امک تنآ لب لوق یف

 . دحلا هيلع بجیف . افذاق امهنم دحاو لک

 ماقم يف هيف روكذملا نأل « رظن هيف لوألا يف روكذملا ربخلا ريصيف هلوق يف : يزارتألا لاقو

 ءازجلا ربخلاب دارملا نأب : هنع بيجأو . ىلوأ ناك هيف آربخ لوألا ىف روكذملا رصيف لاق ولو

 . دحلا

 هلوق باوج يف تنأ لب « لاق ام لو يف انزلا مهفي ذإ حيرصلا دوجو يفن عنب بيجأ : تلق

 لك ناك اذإ ليق ناك ءاوس « حيرصتلا لثم ريصيف لاؤسلا يف ام ةداعإ نمضتي باوحلا نآل . ناز اي

 . دحلا بجي الف < اًصاصق نوكي نأ یغبنیف « هبحاصل افذاق امهنم دحاو

 « ىلاعت هللا قح طاقسإ مزلي ةحاصفلا يف بلغألا وهو « هللا قح هيف فذقلا نأب : بيجأ

 هفذقو  نافذاق امهنأل « ناعل الو « ةأرملا تدح تنأ لب ال تلاقف . ةيناز اي : هتآرمال لاق نمو ) م

 .دحلا بجوي يأ :ش ( دحلا اهفذقو . ناعللا بجوي

 دقو ةداهش ناعللا نأل :ش ( ناعللا لاطبإ ) :م ةأرملا دحي يأ :ش ( دحلاب ةيادبلا يفو ) :م

 يآ :ش ( هل لهأب سيل فذقلا يف دودحلملا نأل ) :م هلوق ىنعم وهو «اهدحب ةآرملا ةداهش تلطب

 .ناعللا

 :م ةأرملا نع فذقلا دح لطبي ال ناعللا فذق اذإ ينعي :ش ( ًالصأ هسكع يف لاطبإ الو ) :م
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 تلاق هانعمو ‹ ناعل الو دح الف كب تينز :تلاق ولو . دحلا ىنعم يف ناعللا ذإ ٠ ءردلل لاتحيف

 حاكنلا لبق انزلا تدارأ اهنآ لمتحي هنأل « امهنم دحاو لك يف كشلا عوقول ةينازاي اهل لاق امدعي

 كعم الإ ناك ام ىئانز تدارأ اهنأ لمتحيو هنم همادعناو « هايإ اهقيدصتل ناعللا نود دحلا بجيف

 ةلاحلا هذه لثم يف دارملا وهو « كريغ ًادحأ تنكم ام ينأل « حاكنلا دعب

 مئاق ينعي :ش ( دحلا ىنعم يف ناعللا ذإ) :م هيدقتب ةأرملا دحت ناعللا ءردل يأ :ش ( ءردلل لاتحيف)

 . ةأرملا قح يف انزلا دح ماقمو لجرلا قح يف فذقلا دح ماقم

 :م ةينازاي لجرلا لوق باوج يف كب تينز ةأرملا تلاق ول يأ :ش ( كب تينز تلاق ولو ) :م

 كلذ تلاق اهنأ كب تينز اهلوق ىنعم يأ :ش ( ةيناز اي اهل لاق امدعب تلاق هانعمو . ناعل الو دح الف)

 مل اغنإو ‹ فنصملا امهركذي مل ناسحتساو سايق هيفو « هانررق امك ةيناز اي اهل جوزلا لاق امدعب

 . ناعللا الو دحلا بجي

 قيدصتب سيل اذه نأل « اهنعالي نأ سايقلاو [. . .] لاق هبو « ًاناسحتسا دمحأ لاق هبو

 . هللا همحر - كلام لاق هبو « اهجوزب ينزت ال ةآرملا نأل . هل اهنم

 دنعو .اهيلع دح الف ًارارقإ الو اًّقذق درأ ملو ةباحم كلذ تلق : لوقي نأ الإ : بهشآ لاقو
 ةدحاو نيب يفتكيو انزل اب هفذق درت ملو انزلاب رارقإلا درت مل اهنأ تفلح - هللا همحر - يعفاشلا

 .انزلاب حيحص رارقإب سیل اذه نأل اهبو دودحلا هيلعو ۰ هجو يف

 يف كشلا عوقول يأ :ش ( امهنم دحاو لك يف كشلا عوقول ):م : هلوق وه ناسحتسالا هجو

 انزلا تدارأ اهنأ ) :م ةأرملا يأ :ش ( لمتحي هنأل ) :م كشلاب بجي الف ناعللاو دحلا نم دحاو لك

 قيدصتل يأ :ش (هايإ اهقيدصتل ) :م ناعللا بجي ال يأ :ش ( ناعللا نود دحلا بجيف « حاكنلا لبق

 .اهجوز ةأرملا

 ام يئانز تدارأ اهنأ لمتحيو ) :م جوزلا نم فيرصتلا مادعنالو يأ :ش ( هنم همادعناو (:م

 دوجومانزلا ناك اذإ ينعي « كعم دجو يذلا وه يئانز يأ « جوزلل باطخلا :ش ( كعم الإ ناك

 دعب هلوق ىنعم وهو «الف الإو :ش ( حاكنلا دعب ):م كعم ينمدجو يذلا لعفلا كاذف ٠ ينم

 لجرلا بس ةلاح يف يأ :ش ( ةلاحلا هذه لثم يف دارملا وهو « كريغ ًادحأ تنكم ام ينأل ) :م حاكنلا

 .انزلاب هتآرما

 ءطولا نأل « حاكنلا دعب لمتحي ال باتكلا يف لاق امل ىنعم الو : «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو

 نأب هيلع بيجأو . ةقيقح انزلا ىلع لومحم انزلاب فذقلا قللطمو ءانز نركي ال حاكنلا دعب

 : لجو زع هلوقب ةكسم هنذاو بصعأ كب تينز اهلوقب درت يهو اهباصعأ ةيناز اي اهل هلوقب حوزلا

 ازاجم اًنز حاكنلا دعب ءطولا تيمسو « (۳ هيآلا : رونلا) 4 كرشم وأ ناز الإ اهحكنب ال ةينازلاو#
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 . انلق ام ءاجف ءاهنم همدعو هنم فذقلا دوجول ةأرملا ىلع دحلا نود ناعللا بحي رابتعالا اذه ىلع

 ‹ نعاليف ًافذاق راص هدعب يفنلابو « هرارقإب همزل بسنلا نأل « نعالي هنإف « هافن مث دلوب رقأ نمو
 ةرورض هيلإ ريص يرورض دح هنأل « ناعللا لطب هسفن بذكأ امل هنأل « دح هب رقأ مث هافن نإو

 يف هانركذ فالخ هيفو ‹ لصألا ىلإ راصي بذاكتلا لطب اذإف « فذقلا دح هيف لصألاو . بذاكتلا

 بسنلا عطق نودب حصي ناعللاو ءًاقح ال وأ ًاقباس هب هرارقإل نيهجولا يف هدلو دلولاو « ناعللا

 ٠۹٤( ةيآلا : ةرقبلا ) € مكيلع ىدتعا ام لثم هيلع اودتعاف : ىلاعت هلوق يف امك « ةلكاشملا قيرطب

 . (٠٤ةيآلا: ىروشلا) « ةئيس ةئيس ءازجو #

 نود ناعللا بجي ) :م نيروكذملا نيلامتحالا رابتعالا ىلع يأ :ش (رابتعالا اذه ىلعو ) :م

 نم فذقلا مدعو يأ :ش ( اهنم همدعو ) :م جوزلا نم يأ :ش ( هنم فذقلا دوجول ةأرملا ىلع دحلا

 الو ‹«جوزلا ىلع ناعللا بجيف « اهجوزل ةقدصم ةأرم لا نوكي ال رابتعالااذه ىلع اذه ريدقت ةأرملا

 لاح يفو « جوزلا ىلع ناعللا بجيو « اهيلع دحلا بجوي ال لاح يفف « ةأرملا ىلع دحلا بجي

 . (انلق ام ءاجف ) :م ناعل الو دح ال هنإ انلق اميف كشلا عقوف ناعللا بجي الو ء اهيلع دحلا بجي

 :م ينم وه سيل لاقف هدلوب ءاج ةأرما هل لجر ةروص نع :ش ( هنإف ءافن مث دلوب رقأ نمو )م

 دعب هلوقب يأ :ش ( هدعب يفنلابو ) :مهدلو دلولا راص ينعي :ش ( هرارقإب همزل بسنلا نأل « نعالي )

 لكو « انزلا نع هتدلوف تنز همأ نأ هانعم نأل :ش ( نعاليف اًقذاق راص ) :م ينم وه سيل رارقإلا

 وه لاق ناب هب رق مث ينم وه سيل لاق ناب هدلو ىفن ناو يأ :ش ( دح هب رقأ مث هافت نإو ) :م

 امل هنأل ) :مدحلا وه تانصحملا فذق يف لصألا نأل « فذقلا دح هيلع بج رف ناعللا لطب ينبا

 ‹ نيجوزلا بذاكت يأ :ش ( بذاكتلا ةرورض هيلإ ريص يرورض دح هنأل . ناعللا لطب هسفن بذكأ

 نإو انزلا بذاكتلا يف ةبذاك اهنأ جوزلا معز نأل « هبحاص معز يف بذاك امهنم دحاو لك نأل

 مدعل ناعللا بجي ال انزلاب ةأرملا ترقأ ولاذهلو ء انزلاب فذقلا ىف بذاك هنأ ةجوزلا تمعز

 ىلإ راصي بذاكتلا لطب اذإف « فذقلا دح ) :م انزلاب فذقلا يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 يأ خسنلا رشكأ يف دوجوم سيل اذه ناعللا يف هانركذ ام فالخ هيفو « دحلا وهو :ش ( لصألا

 ال ينم كلمح سيل هتأرمال لاق اذإ جوزلا نأ وهو « ناعللا باب يف هركذ فالخ لمحل ا يفن يفو

 رقأ اذإ اميف يأ :ش (نيهجولا يف هدلو دلولاو ) :مامهل اًقالخ - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع ناعل

 ىلع :ش ( اًقباس) :م دلولاب جوزلا رارقإل يأ :ش ( هب هرارقاإل ) :مرقأ مث الوآ هات وأ هافت مث ًالوآ

 حصي ناعللاو ) :م هب رقآ مث هافن اذإ اميف يفنلاب :ش ( اًقحال وأ ) :م هاقن مث دلولاب رق اذإ اميف يفنلا

 ‹« دلولا يفن ناك ناعللا ببس نإ لاقي امع باوج اذه :ش ( دلولا نودب حصي امك بسنلا عطق نودب
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 ‹ ةدالولا ركنأ هنأل ناعلالو «دح الف كنباب الو ىنباب سيل : لاق نإو . دلولا نودب حصي امك

 دلولاو دلوب ةنعالملا فذق وأ بأ مهل فرعي ال دالوأ اهعمو ةأرما فذق نمو . ًافذاق ريصي ال هبو

 ء هل بأ ال دلو ةدالو يهو ء اهنم انزلا ةرامأ مايقل هيلع دح الف « دلولا توم دعب اهفذق وأ يح

 دحلا هيلعف دلو ريغب تنعال ةأرما فذق ولو . ناصحإلا طرش يهو « اهبلإ ًارظن ةفعلا تتافف

 . انزلا ةرامأ مادعنال

 ىلإ . . . حصي ناعللاو هلوقب باجأف « ناعللا امهنيب يرجي ال نأ بجو دلولا فتني مل املف

 ناعللاف ءاًمدعو ًادوجو هنع كفقني هنأل « هيلإ بسنلا عطق ناعللا ةرورض نم سيل هنأ هريرقت . هرخآ
 عطقني الو امهنيب نعالي ىفن مث ةدالولا نيح نم ةدملا تلواطت اذإ هنأ ىرت الأ . دلو الب عرش

 . يودزبلا ةراشإ هيلإ ناعللا يرجي الو « بسنلا يفتني ةمألا هتآرما دلو بسن ىفن ولو بسنلا

 :ش ( اًقذاق ريصي ال هبو « ةدالولا ركنأ هنأل « ناعل الو دح الف كنباب الو ينباب سيل :لاق نإو ) :م

 نكي ملاذإ هنأل ءانزلا مدعب كلذو « لصأ ةدالولا ركنأ هنأل « همأ اًقذاق ريصي ال ةدالولا راكنإب يأ

 . فذقلا دعب ناعللا الو دحلا بج الف فذقلا ىفتنا اذإف « اهانزب دلوتي نأ روصتي فيك اهيف

 يأ «نيعلا حتفب :ش ( دلوب ةنعالملا فذق وأ بأ مهل فرعي ال دالوأ اهعمو ةأرما فذق نمو ) :م

 دقو اهدلوب تنعال ىتلا هانعم « نيعلا رسك زوجيو « «ةياهنلا» ىف لاق اذكه « دلوب تنعول يتلا

 . يفاكلا» يف اذهب حرص

 ةرامآ مايقل هيلع دح الف « دلولا توم دعب اهفذق وأ ) :م ةنعالملاب لصتي :ش ( يح دلولاو ) :م

 . ىهو ةأرملا نم يأ « اهنم انزلا ةمالع مايقل يآ :ش ( اهنم انزلا

 ىلإ يأ :ش ( اهيلإ ًارظن ةفعلا تتافف هل بأ ال دلو ةدالو يهو ) :ماهنم انزلا ةرامأ مايق يآ

 يهو « فذقلا دح بوجو طرش يأ :ش ( ناصحإلا طرش ) :م ةفعلا يأ :ش ( يهو ):م ةرامألا

 جوزلا بذكأ مث دلوب ةنعالملا اذكو يشاترمتلا هركذ :ش ( دلو ريغب تنعال ةأرما فذقولو ) :م

 بأ ال دلو مايق انزلا ةرامأو :ش (انزلا ةرامأ مادعنال دحلا هيلعف ) :م فذاق اهفذق مث دلولا مزلو هسفن

 ملعنالو « هللا مهمحر- ءاملعلا روهمجو« دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو . انه اه دلو الو هل

 . اًقالخ هيف

 دحي ال نأ يغبنيف « ةرهاظ انزلا ةرامأ نوكيف « اهقح يف انزلا دح ماقم مئاق ناعللا :ليق نإف

 « هريغ ىلإ ةبسنلاب ال جوزلا ىلإ ةبسنلاب انزلا دح ماقم مئاق اهبناج يف ناعللا نب :بيجأ ءاهفذاق

 ال اهيلإ ةبسنلاب هقح يف فذقلا دح ماقم مئاق ناعللا نأ ىرت الأ . ريغلا قح يف ةنصحم تناكف

 لاؤسلا باوج يف هحرش يف مهضعب لاق : يزارتألا لاقو . هتداهش تلبق ىتح اهريغ ىلإ ةبسنلاب

 ‹ ةنصحم ةأرملا نوكت هجولا اذه ىلإ رظنلابف ٠ هقح يف فذقلا دح ماقم مئاق ناعللا روكذم ا
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 ء ناصحإلا طرش يهو ةفعلا تاوفل هفذاق دحب مل هكلم ريغ يف ًامارح انطو ءىطو نمو : لاق

 انزلا نأل ‹ هفذقب دحلا بجي ال هنيعل ًامارح ًانطو ءىطو نم نأ هيف لصألاو . قداص فدذاقلا نألو

 نم كلملا ريغ يف ءطولاف ءانزب سيل هنأل « دحي هريغل ًامرحم ناك نإو . هنيعل مرحملا ءطولا وه

 ةدبؤم ةمرحلاو كلم لا يف ءطولا اذكو « هنيعل مارح هجو نم وأ هجو لك

 . اطقاستف ناهجولا ضراعتف

 . ىهتنا « فذاقلا ىلع دحلا بجوف « ضراعملا نع اًاس فذقلا يقبف

 وهو اًضيأ مهضعب لاقو : لاق مث « يرجي ال اب هيلع در مث « «ةياهنلا» بحاص هب دارأ :تلق
 نأ ةهبشلا هذه باوج ىف يراخبلا ريبكلا ظفاحلا ىنعي « ىخيش طخب اًضيأ «ةياهنلا» بحاص

 يف انركذ ام رخآ ىلإ هريغ ىلإ ال جوزلا ىلإ ةبسنلاب نكل « انزلا دح ماقم متاق اهبناج يف ناعللا
 . يرجيأل اجب هيلع در مث ٠ روكدذملا لاؤسلا باوج

 مدعل :ش ( هفذاق دحی مل هکلم ريغ يف اًمارح اًتطو ئطو نمو ):م يرودقلا يآ :ش ( لاق) :م

 طرش يهو ةفعلا تاوفل ) :مهلوقب هيلإ راشأ ٠ فوذقملا ناصحإ وهو « دحلل بجوملا طرش

 يف :ش ( قداص فذاقلا نألو ) :مانزلا نع ةفعلا مادعنال مودعم ناصحإلاو :ش ( ناصحإلا

 . بذكلا ىلع دحي اغنإو « قدصلا ىلع فذقلا لحي الف هل لحي ال ام ءطو فوذقملا نأل « هفذق

 :ش ( هنیعل اًمارح اًتطو طو نم نأ ) :م دحلا مدعو فذقلا دح يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 نيبو هنيب ةكرتشملا ةيراجلا ىف ءطولاك هجو نمو « رهاظ وهو« هجو لك نم كاللا ريغ ىف ءطولاك

 دح بجي ال هنأ الإ « هكلم ريغ يف لصح ءطولا نأل « اًنز هعوقول هنيعب مارح ءطولا اذهو . هریغ

 مارحلا ءطولا اذه فذقب يأ :ش ( هفذقب دحلا بجي ال ) :م ةهبشلل ةكرتشملا ةيراجلا ءطو ىلع انزلا

 نم ناك ءاوس :ش (هنيعل مرحملا ءطولا وه انزلا نأل ) :م انيب امك هجو لك نم وأ هجو لك نم هنيعل
 .هجو نم وأ هجو لک

 ضئاحلا هتأرما ءطوك هريغل يأ :ش ( هريغل اًمرحم ) :م ءطولا ناك نإ يأ :ش ( ناك نإو ) :م

 هتأرما ىطو وأ « اهنم رهاظ ىتلا ةرحلا وأ ةبتاكملا وأ ةجوزملا هتمأ وأ ةيسوجمملا هتيراج وأ ءاسفنلا وأ

 هيلع انزلا دح قدص مدعل :ش ( انزب سیل هنأل ) :م هفذاق :ش ( دحی ) :م ةروصلا هذه يفف ةمئاصلا

 . نألا نيهج ولا انيب دقو :ش ( هنيعل مارح هجو نم وأ هجو لك نم كلملا ريغ يف ءطولاف م

 نأ لاحلاو يأ :ش ( ةدبؤم ةمرحلاو كلملا يف ءطولا ) :م هنيعب مارح اذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 ءطواذهو < ءارشلا وأ نيميلا كلم دعب هوبأ اهتطو ىتلا هتيراج ىطو اذإ امك « ديبأتلا ىلع ةمرحلا

 . فذاقلا دحي ملف انزلاك راصف ء ديبأتلا ىلع مرحم

 اهانركذ يتلا اهلاثمأ وأ ضئاحلا ءطو لثم ديبأتلا ىلع مرحم ءطو لثم ةتقؤملا ةمرحلاك هنإف
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 ةدبؤملا ةمرحلا نوكت نأ طرتشي -هللا همحر- ةفينح وبأو . هريغل ةمرحلاف ةتقؤم ةمرحلا تناك نإف

 ةيراج ئطو ًالجر فذق نم نأ هنايب « ددرتريغ نم ةتباث نوكتل روهشملا ثيدحلاب وأ عامجإلاب ةتباث

 يف تنز ةأرما فذق اذإاذكو « هجو نم كلملا مادعنال هيلع دح الف رخآ نيبو هنيب ةك ر تشم

 دحلا اهيلع بجو اذهلو « كلمل ا مادعنال اعرش اهنم انزلا ققحتل اهتينارصن

 . هنيعب ال :ش ( هريغل ةمرحلاف ةتقؤم ةمرحلا تناك نإف ) :م نآلا

 ةءوطومك :ش ( عامجإلاب ةتباث ةدبؤملا ةمرحلا نوكت نأ طرتشي - هللا همحر - ةفينح وبأو ) م

 ءطاولا ناصحإ طوقسل هفذاق دحي الف اهتطوف نبالا اهارتشا مث « نيميلا كلمب وأ حاكنلاب هيبأ

 . عامجإلاب ديبأتلا ىلع ءطولاب

 امهعمج وأ ةرح ىلع ةمأ جوزت وأ اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرما جوزت وأ نيتخأ جوزتاذإ كلذكو

 ةدبؤملا ةمرحلا نوكت وأ :ش ( روهشملا ثيدحلاب وأ ) :م انلق امل هفذاق ىلع دح الف اهتطوف ةدقعلا يف

 ثيدحلا نأ اوركذ حارشلا لكو « « دوهشب الإ حاكن ال» : ةي هلوق وهو ٠ روهشملا ثيدحل اب ةتباث
 الإ حاكن ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وه - هللا همحر - فنصملا هركذ يذلا روهشملا

 . ظفللااذهب بيرغ ثيدحلا اذه نأ حاكنلا لوآ يف انركذ دقو .«دوهشب

 ددرت ريغ نم اتباث نوكيل يأ :ش ( ددرت ريغ نم ةتباث نوكتل ) :م كانه هيف مالكلا ءاغيتساو

 .ددرت ريغ نم اتباٹ دخلا نوکیو

 ءطو ًالجر فذق نم ن ) :مدعب اهركذي لئاسملا يفروكذملا لصألا نايب يآ :ش ( هنایب ) :م

 هنأل :ش ( هجو نم كلملا مادعنال ) :م هفذاق ىلع يأ :ش ( هيلع دح الف رخآ نيبو هنيب ةك رتشم ةيراج

 ةهبشلاب طقس فذقلاو . هجو نم همالك يف اًقداص فذاقلا ريصيف « ناز كيرشلا بيصن يف

 . دحي - هللا همحر- كلام دنعو « هجو نم انزلاب لوزيامك ناصح أإلاو

 يف تنز ) :م ةأرما فذق اذإ فذاقلا ىلع دح ال كلذكو يآ :ش ( ةأرما فذق اذإ كلذكو ) :م

 نايدألا يف مارح انزلا نأل :ش ( اهنم انزلا ققحتل ) :م ناسنإ اهفذقو تملسأ مث :ش ( اهتينارصن

 ( كلملا مادعنال ) :م عرشلا ثيح نم يآ :ش (اًعرش ):م تابوقعلاب نوبطاخم رافكلاو . اهلك

 مل انراد يف وأ برحلاراد يف هرفك لاح يف ىنز اًملسم فذقو « طوسبملا» يفو . رهاظ وهو :ش

 ديقتلا ناكف « اًقداص فذاقلا نوكيف دحلا هيلع مقي مل نإو رفاكلا نم ققحتي انزلا نأل . هفذاق دحي

 . اًقافتا ةينارصنلاب

 هنوك لاح يف هفذق هنأل « دحي هجو يف - هللا مهمحر - يعفاشلاو دمحأو كلام دنعو

 ةقيقح نود مسالا مالسإلاب عفترت امنإو ء انلق ال قداص هفذاق انلق . ةيآلا مومعل اتصحم اًملسم

 . انزلا دح يأ :ش ( دحلا اهيلع بجو ):م رافكلا نم انزلا ققحت لجألو يأ :ش ( اذهلو ):م انزلا
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 نأل «دحلا هيلعف هل ةبتاكم وأ ضئاح يهو هتأرما وأ ةيسوجم يهو هتمأ ىتأ الجر فذق ولو
 همحر- فسوي يبأ نعو ءانز نكي ملف هريغل ةمرحلا تناكف « ةتقؤم يهو « كلملا مايق عم ةمرحلا
 قح يف لئاز كلملا نأل -هللا همحر- رفز لوق وهو « ناصحإلا طقسي ةبتاكملا ءطو نأ -هللا

 . ةتقؤم يه ذإ هريغل ةمرحلاو « قاب تاذلا كلم لوقن نحنو « ءطولاب رقعلا همزلي اذهلو « ءطولا

 وهاذهو «ةدبؤم ةمرحلا نأل « دحي ال ةعاضرلا نم هتخأ يهو هتمأ ئطو ًالجر فذق ولو

 ناكمل ةيرحلا يف ةهبشلا نكمل ؛ هيلع دح ال ءافو كرتو تامو ًابناكم فذق ولو . حيحصصلا

 -مهنع هللا يضر- ةباحصلا فالتخا

 (هتأرما وأ ) :م ةيسوجم هذه نأ لاحلاو يأ :ش ( ةيسوجم يهو هتمأ ىتأ الجر فذق ولو ) م
 يأ :ش ( هل ةبتاكم وأ ) :م ضئاح اهنأ لاحلاو يأ :ش ( ضئاح يهو ) :م اهعماجو هتآرما يآ :ش
 يأ :ش ( ةتقؤم يهو « كلما مايق عم ةمرحلا نأل ءدحلا هيلعف ) :م ىطأولل يأ هل ةبتاكم ىطو وأ
 نأل :ش (انز نكي ملف هريغل ةمرحلا تناكف ) :م لاوزلا فرش ىلع راعلاو [. . . ]ةتقؤم ةمرحلاو
 . كلام قالي مل ءطو انزلا

 هللا همحر - رفز لوق وهو « ناصحإلا طقسي ةبتاكملا ءطو نأ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م
 ( رقعلا همزلي ) :م ءطولا قح يف كلملا لاوز لجألو يأ :ش ( اذهلو . ءطولا قح يف لئاز كلما نأل
 ةمرحلاو « قاب ) :م ةبتاكملا تاذ يأ :ش ( تاذلا كلم لوقن نحنو « ءطولاب ) :م لثملا رهم يأ :ش
 ةبتاكملا نع اهزجعب لوزت ةمرحلا نإف « ةدبؤم ريغ :ش ( ةتقؤم يه ذإ ) :م هنيعب ال :ش ( هريغل

 . ةبقرلا ىلإ اهودرو

 (دحي ال ةعاضرلا نم ) :م هتخأ اهنآ لاحلاو يآ :ش ( هتخآ يهو هتمأ ئطو ًالجر فذق ولو ) :م
 هب زرتحاو «ةياورلا رهاظ هنأل هب ديق :ش ( حيحصلا وه اذهو « ةدبؤم ةمرحلا نأل ) :م فذاقلا يأ :ش
 طقسي ال هيف مرحتلا ةنراقم كلم يف ءطو هنأل ٠ فذاقلا نع دحل ا طقسي ال هنأ يخركلا ةياور نع
 . اهنم رهاظ يتلاو ةجوزم او ةيسوجملا ةمألاو ةمرحملاو ضئاحلا ةآرملا ءطوك ناصح إلا

 ىندأ هيلع سيقملا نأ كش الو « هيلع سيقملا ىف ةتقؤمو « سيقملا يف ةدبؤم ةمرحلا نأ انلو
 نود ىلعألا ةمرحلا يف ناصحإلا طقسي نأ زاجف « ةلثامملا مدعل مايقلا حصي الف سيقملا نم ًالاح
 . ىندآلا

 - دمحمل «ريغصلا عماحلا» يف هتروص :ش ( هيلع دح ال ءافو كرتو تامو اًبتاكم فذق ولو ) :م

 هتباتك ءافو ىدؤيف كرتيو توي رفاكلا ىف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع - هللا همحر

 يف ةهبشلا نكمتل ) :مًادبأ هفذاق ىلع دح ال : لاق ناسنإ هفذقي مث رارحألا هتثرو نيب يقب ام ميقيو

 مهضعب لاقف دبع وأ رح يف اوفلتخا مهنإف :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا فالتخا ناكمل ةيرحلا
 ءًادبع تام مهضعب لاقو « - هنع هللا يضر-دوعسم نب هللا دبعو يلع بهذم وهو ارح تام
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 ‹ هيلع دح ال : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دحي ملسأ مث همأب جوزت ًايسوجم فذق ولو

 رم دقو« امهل ًافالخ «هدنع مهنيب اميف ةبحصلا مكح هل مراحم اب يسوجملا جوزت نأ ىلع ءانب اذهو
 ءافيإ مزتلا دقو دبعلا قح هيف نأل « دح ًاملسم فذقف نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو . حاكنلا يف

 اذإو . دحلا هاذأ بجومو . يذؤي ال نأ ًامزتلم نوكيف ىذؤي ال نأ يف عمط هنألو . دابعلا قوقح

 يهو « بات اذإ لبقت -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « بات نإو هتداهش تطققس فذق يف ملسملا دح

 ةداهشلا هل نأل ‹ ةمذلا لهآ ىلع هتداهش زجت مل فذق يف رفاكلا دح اذإو . تاداهشلا يف فرعت

 درتف « هسنج ىلع

 . طقف فذاقلا دح يف ةهبش ثروأ مهفالتخاف « - هنع هللا يضر- تباث نب ديز بهذم وهو

 (هيلع دح ال :الاقو . هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دحي ملسأ مث همأب جوزت ايسوجم فذق ولو (:م

 .هفذاق ىلع يآ :ش

 يسوحجلا جوزت نأ ىلع ) :م ينبم يأ :ش ( ءانب ) :م فالحل ا اذهو يآ :ش (اذهو ) م

 ( امهل اًقالخ ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع مهنيب اميف ةحصلا مكح هل مراحم اب

 حاكن باب يف ىأ :ش ( حاكتلا يف رم دقو ) :م - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش

 . ةثالثلا تلاق امهلوقبو « كرشلا لهأ

 (هيف نل ) :م ةعبرألا ةمئألا عامجإب :ش ( دح اًملسم فذقف نامأب انراد يبرحلا لخد اذإو ) :م

 (دابعلا قوقح ءافيإ ) :م نمأتسملا يبرحلا يأ :ش ( مزتلا دقو « دبعلا قح ) :م فذقلا دح يف يأ :ش

 دح ةلزنمب ناكف « ىلاعت هللا قح هيف بلغملا دحي ال لوقي ًالوأ - هللا همحر - ةفينح وبآ ناكو :ش

 . عجر مئانزلا

 ةخغيص ىلع لاذلا حتفب :ش ( ىذؤي ال نأ يف عمط ) :م يبرحلا نألو يآ :ش (هنألو ) :م

 :ش ( بجومو ) :م مولعملا ةغيص ىلع لاذلا رسكب :ش ( يذؤي ال نأ اًمرتلم نوكيف ) :م لوهجلا

 . فذقلا دح وهو دحلا هارأ اذإ :ش ( هاذأ ) :م ميجا حتفب

 اذإ لبقت - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . بات نإو هتداهش تطقس فذق يف ملسملا دح اذإو ) :م

 ةقرسلا وأ برشلاو انزلا يف دودحملاو « - هللا مهمحر - نامثعو ثيللاو كلام لاق هبو :ش ( بات
 . هللاامهمحر - يعازوألاو يح نب نسحلا دنع الإ قافتالاب هتداهش لبقت

 وبأ هركذ اذك « ًادبأ هريغ وأ فذق يف مالسإلا يف دح نم هتداهش لبقت ال امهدنع ناك نإف

 ةيفالخلا ةلأسملا هذه يأ :ش ( تاداهشلا يف فرعت يهو ) :م «يواحطلا حرش »يف يزارلا ركب

 . تاداهشلا باتك يف فرعت

 ةمتت درتف هسنج ىلع ةداهشلا هل نأل « ةمذلا لهأ ىلع هتداهش لبقت مل فذق يف رفاكلا دح اذإو ) :م
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 مالسإلا دعب اهدافتسا ةداهش هذه نأل « نيملسملا ىلعو مهيلع هتداهش تلبق ملسأ نإف « هدحل ةمتت

 ال هنأل ‹ هتداهش لبقت ال ثيح قتعأ مث « فذقلا دح دح اذإ دبعلا فالخب « درلا تحت لخدت ملف

 يف ًاطوس برض نإف « هدح مامت نم قتعلا دعب هتداهش در ناكف « قرلا لاح يف ًالصأ هل ةداهش

 ‹ هل ةفص نوكيف « دحلل ممتم ةداهشلا در نأل « هتداهش تزاج يقب ام برض مث ملسآ مث فذق

 -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . هل ةفص ةداهشلا در نوكب الف « دحلا ضعب مالسإلا دعب ماقملاو

 رثكألل عبات لقألا ذإ هتداهش درت هنأ

 ةداهش هذه نأل ءنيملسملا ىلعو ) :م ةمذلا لهأ ىلع يأ :ش ( مهيلع هتداهش تلبق ملسأ نإف « هدحل

 ذإ ‹ ةدوجوملا ةداهشلا كلت ريغ ةداهشلا هذه ينعي :ش ( درلا تحت لخدت ملف « مالسإلا دعب اهدافتسا

 « مالسإللا لهأ ىلع تلبق اهقحلي ملو اهريغ هذه تناك املف « مالسإلا ةلادع هل لصح مالسإلاب

 .مهلاعبت ةمذلا لهأ ىلع مث

 لبقت ال قتعأ مث دحلا برضف فذق اذإ دبعلا لاقيامع باوج :ش (دبعلا فالخب ) :م

 مث فذقلا دح دح اذإ ) :م دبعلا فالخب هلوقب باجأف ملسأ اذإ رفكلا ةداهش تلبق فيكف . هتداهش

 در ناكف « قرلا لاح يف ًالصأ هل ةداهش ال ) :م دبعلا نأل يأ :ش ( هنأل « هتداهش لقت ال ثيح قتعأ

 دح يف دب الف « هقر لاح يف ًالصأ هل ةداهش ال دبعلا نأ هنايب :ش ( هدح مامت نم قتعلا دعب هتداهش

 هلف رفكلاامأ .دحلا ةمتت هنأل « دريف قتعلا دعب دبعلا ةداهش لصحي اغنإو ء ةداهشلا در فذقلا

 . تلبقف در اهقحلي مل ىرخأ ةداهش تثدح مالسإلا دعب مث دحلاب درف هسنج ىلع ةداهش

 :ش ( اًطوس برض نإو ) :م ريغصلا عماجلا »يف - هللا همحر - دمحم يآ :ش ( لاق ) م

 در نأل « هتداهش تزاج يقب ام برض مث ملسأ مث فذق يف ) :م اًطوس رفاكلا فذاقلا برض نإو يآ

 :م ماقي يذلا يأ « ميملا مضب :ش ( ماقملاو ) :م دحلل يأ :ش ( هل ةفص نوكيف . دحلل ممتم ةداهشلا

 دعب ماقملا نأب ضرتعاو دحلل يأ :ش ( هل ةفص ةداهشلا در نوكي الف « دحلا ضعب مالسإلا دعب)

 ميقأ ال ةفص ةداهشلا در نوكي ال ناكف . كلذك مالسإلا لبق ماقملاف « دحلا ضعب ناك نإ مالسإلا

 مالسإلا دعب ميقأ ال ةفص لعج لب مالسإلا دعب ميقأ اهل ةفص نوكي نأ حصي ال كلذك مالسإلا دعب

 .هعضوم ىف فرعام ىلع ريخألا فصو رابتعاف « نيفصو تاذ تناك اذإ ةلعلا نأ ال - ىلوأ

 نإ انلق امنإو . هدعب مايقلل ماقملل الو مالسإلا لبق مايقلل ال ةفص درلا لعجي ملامأ : باوحلاو

 درو صنلا : باوجلا يف ليقو . ةميقلا بترتي ملف ٠ دجوي ملف « نونامث دحلاو . دحلل ةفص درلا

 لك قلعتيف اًصن رخآلا ىلع بترم ريغامهنم دحاو لكو « ةداهشلا لوبق نع يهنلاو دحلاب رمألاب

 -فسوي يبأ نعو ) :م . هب ديقتيف لاحلل ةمئاق ةداهش در يتلا نامز نكمملاو . نكي ال امهنم دحاو

 « مالسإلا لبق دوجوملا طوسبملا وه لقألا :ش ( رثكألل عبات لقألا ذإ هتداهش درت هنأ - هللا همحر
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 نارخآلا ام ‹ هلك كلذل وهف « دحف ةرم ريغ برش وأ ىنز وأ فذق نمو : لاق . حصأ لوألاو

 مالسإلا دعب دجو نينامثلا نأك راصف « اًطوس نيعبسو ةعست ينعأ مالسإلا يف دوجوملا وه رثكألاو
 عماجلا » حرش يف - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور هذهو

 يف اًطوس برض اذ هنع يور تاياور ثالث اذه يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يور «ريغصلا
 برضي مل ام هنعو « هتداهش تلطب مالسإلا يف رثكألا برض اذإ هنعو « هتداهش لبقت ال مالسإلا

 - دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو فورعملا وهو « هتداهش لطبت ال مالسإللا يف لك

 ام تاياورلا رهاظ يف تاياور ثالث هيف برضي مث دحلا ضعب ملسملا برض اذإ اذكو . هللا همحر

 ام لطبي ال ةياور يفو . طوس برضب لطبي ةياور يفو . هتداهش لطبت ال دحلا عيمج برضي مل
 . ةداهشلا زاوج يأ :ش ( حصأ لوألاو ) :م رثكألا برضي مل

 وأ ىنز وأ برش نمو ):م «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 ديقب سيل ةرم ريغ هلوق ةرم ريغ فذق وأ ةرم ريغ ىنز وأ ةرم ريغ برش يأ :ش ( ةرم ريغ فذق
 هبو « هلك عيمجلل عقي دحلااذهف يأ :ش ( هلك كلذل وهف دحف ) :م لكلل لب هدحو فذق وأ هلوقل

 - دمحأو سوواطو دامحو ةداتقو يعخنلاو يرهزلاو يبعشلاو ىليل يبأ نباو يروثلاو كلام لاق
 . لوق يف - هللا همحر - يعفاشلاو ةياور يف - هللا مهمحر

 نأب ةقرفتم تاملك وأ تانزلا اهنإ لاق نأب ةدحاو ةملكب ةعامجلا فذق ولو :' طوسبملا» ىفو

 . اندنع دحاو دح الإ هيلع ماقي ال ناز تنا دلاخ ايو « ناز تن ورمع ايو . ناز تنآ دیز ای : لاق

 وأ تاملكب مهفذق ولو . باوجلا كلذكف دحاو مالكب مهفذق نإ - هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 نالوألا امأ . ةيوار يف - هللا همحر - دمحأ لاق هبو « هدنعدح فذق لكل بجي تارم دحاول

 ‹ نايرخألا : يزارتألا لاق انزلا دحو برشلا دح يأ نالوألا امأ - هللا همحر - ىكاكلا لاق

 ءيشب سيل كاذف لوألا امأ : لاق خسنلا ضعب يفو . اًعامسو اًقيقحت ةحيحصلا ةخسنلا يفن هذهو

 لاق مث« بيترتلا ىلع برشلاو « انزلاو «فذقلا : ءايشأ ةثالث ًالوأ ركذ هنأل ليصفتلا امأ

 . ىهتنا « برشلاو انزلا امهب دارأو « نايرخألا

 برش وأ ىنز وأ فذق نمو اذكه تناك ةخسن نأ الإ مالكلا اذه ىلع هلمح ام :تلق

 وأ ىنز وأ برش نمو ةحيحصلا ةخسنلا نالوألا امأ حيحصلا لب نالوألا امأ لاقي نأ عم كلذكف

 ‹ ٠ ةيادهلا» قتيقحت ةيآ ناك يذلا نيدلا ءالع انخيش ةخسن تناك اذكو ءانركذ اًملسم فذق

 - فنصملا لاق ول :يزارتألا لاق اذه عمو . اذه ىلإ ريشي - هللا همحر - يكاكلا مالك كلذكو

 برشلاو انزلا نأل ىلوأ ناكل ءاخلا روس ريكذتلا لدبلاب ظفلب :ش ( نارخآلا امأ ) :م هللا همحر

 وأ نايرخألا ناتلعلا لاقي نأب ليوأتلا ىلإ جاتحي لاق ام ينعي ليوأت لب « ظفللا حصيف « روكذم

 . ىهتنا ٠ ناتلصخلا

TAA 



 ةهبش نكمتيف مئاق لوألاب هلوصح لامتحاو راجزنالا ىلاعت هلل ًأقح دحلا ةماقإ نم دصقملا نألف

 لك نم دوصقملا نأل برشو قرسو فذقو ىنز اذإ ام فالخب اذهو ‹ يناثلا يف دوصقملا تاوف
 اقحلم نوكيف هللا قح اندنع هيف بلغم اف فذقلا امأو . لخادتي الف  رخآلا نم دوصقملا ريغ سنج

 هيف بلغملا نأل  لخادتي ال انزلا وهو هب فوذقملا فلتخا نإ : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . امهب

 . هدنع دبعلا قح ۰

 دحلا ةماقإ نم دصقملا نألف ) :م تافلكتلا هذه ىلإ جاتحا امل انركذ اهلثم ةخسن تناك ول :تلق

 وأ ىلاعت هلل قح هنوك لاح دحلا ةماقإ نم يلكلا دصقلا نألف يأ :ش ( راجزنالا یلاعت هلل اًقح

 . اًضيأ عدتريو ديقتسملا يف هرشابي ال ىتح فوذقملل راجزنالا لصحي ىلاعت هللا قح لجأل

 دحلاب يأ :ش ( لوألاب ) :م راجزنالا وهو « دصقملا لوصح يآ :ش ( هلوصح لامتحاو ) :م

 يناثلا نأ هلصاح « يناثلا دحلا يف يأ :ش ( يناثلا يف دوصقملا تاوف ةهبش نكمتيف مئاق ):م لوألا

 مث «دحف ىنز اذإ ام فالخب « تاهبشلاب ئردنت دودحلاو راجزنالا وهو ‹ درصقملاوه امع لطعتي
 «برشو قرسو فذقو ىنز اذإ ام فالخب اذهو ) :م . راجزنالا دعب نقيتملا سفنلل رخأ دح بجي ىنز

 ةنايصل انزلا دحف :ش ( رخآلا نم دوصقملا ريغ ) :م ءايشألا هذه نم :ش ( سنج لك نم دوصقملا نأل

 ةنايصل برشلادحو لاومألا ةنايصل ةقرسلا دحو ضارعألا ةنايصل فذقلادحو « ناسنإلا

 . هدح يضتقي ام امهنم دحاو لكل ماقي لب :ش ( لخادتي الف) :م كلذك رمألا ناك اذإو . لوقعلا

 انزلا دحب يأ :ش ( امهب اًقحلم نوكيف «اندنع ىلاعت هللا قح هيف بلغملاف فذقلا امآو ) :م

 انزلادحب يأ ءامهباّقحلم : - هللا همحر - يكاكلا لاقو . يزارتألا هلاق ٠ برشلاو

 نأ رهاظلاو «ةثالثلا ىلإ ةينثتلا ريمض عجري فيكف « ةثالث فذق ظفل ريغب روكذللا :تلق . ةقرسلاو

 .روكذملا برقأ امهنأل « برشلاو ةقرسلا ىلإ عجري امهب هلوق

 :ش (هب فوذقملاو) :م ورمعو دیزک :ش ( فوذقملا فلتخا نإ - هللا همحر - يعفاشلا لاقو .) :م

 تينز ينعي - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق . نيفلتخم نم هانزب ديز فذقك فوذقملا فلتخاو يأ

 نأل لخادتي ال) :م انزلا وه هب فوذقملا يأ :ش ( انزلا وهو ) :م ىرخألا ةنالفب تينز : لاق مثةنالغب

 . هيف مالكلا رم دقو يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع دبعلا قح ) :م انزلا يف يآ :ش ( هيف بلغم ا

 عامجلا نأل ءانزلاب اهفذقي مل هيلع دح ال مارح اهتعماج لاق وأ ةنالفب ترجف لاق ول : عورف

 كيف حلوأ هانعم نأل « دحيال روث وأ ريعب وأ رامحب تينز ةأرمال لاق ولو . دساف حاكن نوكي

 تينز هانعم نأل « دحي برش وأ مهاردب وأ ةقانب تينز : لاق ول . دحي ال حرص ولو . رامح

 . لئاسملا نم هذه لك دحي ال لجرلااذه : لاق ولو . اذه ذخآو

 2 ياي داي دا
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 ريرتنلا يف لصق

 دحلا بوجو عنتما دقو فذق ةيانج هنأل « رزع انزلاب ًارفاك وأ دلو مأ وأ ةمأ وأ ًادبع فذق نمو

 ريزعتلا بجوف ‹ ناصحإإلا دقفل

 ( ريزعتلا يف لصف) :م
 ‹ عدرلا وهو رزعأ نم دحلا وهو «بيدأت ريزعتلاو «ريزعتلا مكح نايب يف لصف اذه يآ :ش

 ةيآلا : ءاسنلا) € نهوبرضاو # : ىلاعت هلوق يف امك ريمضلاو ٠ ميظعتلا ىنعمب ريزعتلا ءيجيو

 نع كاصع عفرت ال» : مالسلا هيلع لاق ةينلابو « اًبيذهتو اًيدأت تاجوزلا برضب رمآ ٠( ٠

 نم » : لاق مالسلا هيلع هنعو « ثنخم اي :هريغخل لاق الجر رزع مالسلا هيلع هنأ يورو .«كلهأ

 نع رجزلا نأ وهو ىنعم ابو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإبو « ٠ هلهأ هاري ثيح هطوس قلع
 . اعورش نوكيف رجزلا حلاص ريدقتلاو اهل ًاليلعت بجاو لاعفألا وهو تايانجلا

 دوصقملا نأل يضاقلا يأر ىلإ ضوفي لب ردقم ءيش هيف سيلو يصولا نع يشاترمتلا ركذو

 ةمطللا ىلإ جاتحي نم مهنمو ةحيصنلاب رجزي نم مهنمف . هيف ةفلتخم سانلا لاوحأو «رجزلا هنم
 . - هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو « سبحلا ىلإ جاتحب نم مهنمو . برضلا ىلإو

 ءاملعلا امهو ‹« فارشألا فارشأ ريزعتلا تارم ىلع ريزعتلا : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو

 « هباوج ريسيف لعفي الف « اذك لعفت كنأ ينغلب « يضاقلا هل لوقي نأ وهو « مالعإلابو مولعلاو

 . كلذ يف ةموصخلاو يضاقلا باب ىلإ بذحجلاو مالعإلاب ايندلاو « ءارمألا مهو فارشآلا ريزعتو

 برضلابو « هلك اذهب ءايحألا ريزعتو سبحلاو رحلاو مالعألاب ةقوسلا مهو داسوألا ريزعتو
 - هللا همحر - يعفاشلاو اندنع لاملا ذخأب ناطلسلا ريزعت زوجي - هللا همحر - فسوي يبأ نع

 يذلا ريزعتلا ةماقإ زوجي ىشاترمتلا نعو . لالا ذخأب زوجي ال - هللاامهمحر - دمحأو كلامو

 ٠ . ةباينلا هيلعف دحأ لكف . ىلاعت هلل اقح بجي

 ملعي ناك نإ : لاق ؟ هلتق هل لحي ةًأرما عم الجر دجو نمع - هللا همحر - ينادمهلا لئسو

 هل لح لتقلاب الإ رجزني ال هنآ ملع نإو . حالسلا نود اب برضلاو حايصلاب انزلا نع رجزني هن
 . اًضيأ اهلتق لحي ةأرملا هتعواط نإو « هلتق

 يف حرص امن نكي مل نإو « ناسنإلا هكلمي ريزعتلا نأ ىلع صيصنت اذهو : يشاترمتلا لاقو

 . هتمأ وأ هدبع رزعي نأ ىلوملل زوجي اذهب ٠ كلذب «ىقتنملا»

 لاقو . يرودقلا ةلأسم هذه :ش (رزع انزلاب ًارفاك وأ دلو مآ وأ ةمأ وأ ًادبع فذق نمو ) :م

 (ريزعتلا بجوف ‹ ناصحإإلا دقفل دحلا بوجو عنتما دقو « فذق ةيانج هنأل ):م - هللا ةبحر - فنصلملا

 .ءاملعلا رثكأو - هللا مهمحر - ةعبرألا ةمئآلا عامجإب :ش
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 قحلأو هاذأ هنأل « قراس اي وأ ثيبخ اي وأ رفاك اي وأ قسافاي :لاقف انزلا ريغب ًاملسم فذق اذإ اذكو

 ةيانجلا يف هتياغ ريزعنلاب غلبي هنأ الإ ءريزعتلا بجوف « دودحلا يف سايقلل لخدم الو « هب نيشلا
 رامح اي : لاق ولو . مامإلا ىلإ يأرلا يناشلا هجولا يفو . دحلا هب بجي ام سنج نم هنأل ٠ ىلوألا

 . هيفنب نقيتلل هب نيشلا قحلأ ام هنأل « رزعي مل ريزنخ اي وأ

 ةيمذ فذاق دحي : ىليل يبأ نباو بيسملا نبا نعو . دبعلا فذاق ىلع دخلا بجي دواد نعو
 . ملسم دلو اهل

 رفاك اي وأ قتساف اي لاقف انزلا ريغب اًملسم فذق اذإ ) :م ريزعتلا بجي اذكو يآ :ش (اذکو ) :م

 ينارصنلا نبا اي وأ ينارصن اي : لاق ولاذكو :ش ( هب نيشلا قحلأو هاذأ هنأل « قراس اي وأ ثيبخ اي وأ

 براش اي « ابرلا لكآ اي « نايبصلاب بعلي نم اي وأ ٠ طول موق لمع لمعي نم اي وأ . يطول اي وأ
 اي « قيدنز اي « ةبحقلا نبا اي « نئاخ اي ٠ ثنخماي « قفانم اي « رجافاي ٠ ثويداي « رمحلا
 . هلك كلذ يف رزع صوصللا وأ يناوزلا ىوأم اي « ناطوف

 لمعي هنأ دارأ نإو « هيلع ءيش الف طول موق نم هنأ هب دارأ نإ « هتين نع لئس يطول اي يفو

 دمحأو دمحمو -هللا همحر - فسوي يبأ دنع دحل ا هيلعف هب ًالوعفم وأ ًالعافامإ طول موق لمع
 بجوي اب فذق هنأل -هللا مهمحر - روث يبأو يرهزلاو يعخنلاو نسحلاو يعفاشلاو كلامو

 . انزلاب هفذق ولامك ٠ دحلا

 هنأ حيحصلاو . ءاطعو ةداتق لاق هبو « رزعيو هيلعدح ال - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنعو

 هيلع ةقسافلا ةرجافلا نبا اي وأ رجاف اي :لاق ولو « ىجلاولولا ىواتف» ىف و . رذعي اًميفع ناك اذإ

 . طقف ريزعتلا

 يف دحلاب صن تأي مل هنأ دارأ :ش ( ريزعتلا بجوف « دودحلا يف سايقلل لخدم الو ) :م

 ناك اذإف ءةيعرشلا تامدقملا نم اهنأل « دودحلا ىف لحد هل سيل سايقلا ىفو . ةروكذملا ءايشآلا

 . بيرق نع هانركذ امك عدرلا لجآل ريزعتلا بجو كلذك

 ريزعتلاب ) :م لوهجملا هعبتيف غيلبتلا نم :ش ( غلبي ) :م نأشلا نأ نيع يأ :ش ( هنأ الإ ) :م
 فذقلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م انزلاب نصحملا ريغ فذق اذإ اميف يأ :ش ( ىلوألا ةيانحلا يف هتياغ

 . نصحملا ىف يأ :ش ( دحلا هب بجي ام سنج نم) :م انزلاب

 يأرلا) :م رفكلاو قسفلاك انزلا ينعي «نصحملا فذق اذإ اميف يأ :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م

 . فذقلا لاحو فذاقلا لاح هيضتقي امم هيف ىري :ش ( مامإلا ىلإ

 هنأ ملعی هنإف :ش ( هيفنب نقيتلل هب نيشلا قحلأ ام هنأل « رزعي مل ريزنخ اي وأ رامح اي لاق ولو ) :م

 اي وأ ءريزنخ اي وأ « رقباي وأ « زعم اي لاقولاذكو « بذاك فذاقلا نإو . رامحب سيلو ٠ يمدآ
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 ةيولعلاو ءاهقفلاك فارشألا نم بوبسملا ناك نإ :ليقو . ًابس دعي هنأل ٠ رزعي انفرع يف ليقو

 هرثكأ ريزعتلاو . نسح اذهو « رزعي ال ةماعلا نم ناك نإو « كلذب ةشحولا مهقحلي هنأل ٠ رزعي

 ًاسمخ ريزعتلا غلبي -هللا همحر- فسوب وبأ لاقو . تادلج ثالث هلقأو  ًاطوس نوئالثو ةعست

 اطوس نیعبسو

 اي وأ « ةرخس اي وأ «نيوكس اي وأ « ركام اي وأ « رايعاي وأ « رجاؤم اي وأ « ماجح اي وأ « بد

 . ةئالثلا تلاق هبو رزعي ليقو « رزعي مل « هلبأ اي وأ « مارحلادلو اي وأ . لاجمب اي وأ ٠ ةكحض

 ت

 الجر معي يذلا وه هنأل ءريزعتلا هيلع نابطرقلا نبا اي لاق ول : «سانجألا» يف لاقو

 . هئاسن ىلع لاجرلا لخدي نأ وجري يذلا نابطرقب هلوق : لاق . الام هنم بصي نأ ءاجر هتأرماب

 هنم ابيرق وأ ثويدلا لثم ةماعلا دنع امهانعمو برعلا مالك يف امهرأ مل ناحكلاو نابطرقلا لاقو

 لاق هبو « رزعي : ناحكلا يفدمحأ لاق اذهلو < هتأرما ىلع لجرلا لخدي يذلا ثويدلاو

 هوبأو دوسألا نبا اي لاق ولو «رزعي هيفس اي :لاق ولو . رزعي رذق اي « ديلب اي لاق ولو . انباحصأ

 . .«ايدعب هنأل ناوأ » دنهلا لوق : لاق وأ « دسفم تنأ وأ ماجح تنأ : لاق وأ ٠ كلذك سيل

 يأ ءاًبس دعي ريزنخ اي وأ رامح اي هلوق نأل يأ :ش ( اًبس دعي هنأل « رزعي انفرع يف :ليقو ) :م

 ‹ كلذب ةشحولا مهقحلب هنأل « رزعب ةيولعلاو ءاهقفلاك فارشألا نم بوبسملا ناك نإ ليقو ) :م اًمتش

 :ش ( نسح) :م لوقلا اذهو يأ :ش ( اذهو رزعيال ةماعلا نم ):م بوبسملا يأ :ش ( ناك نإو

 . هللا همحر - فنصملا لوق وهو

 همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش ( تادلج ثالث هلقأو  اطوس نوثالثو ةعست هرثكأ ريزعتلاو ) :م

 هرثكأل دح ال : - هللا همحر - كلام لاقو . اًطوس رشع ةعست دبعلا يف : لاقو . هرخآ يف - هللا

 لمع ةدئاز نب نعم نأ يور امل « كلذ يف ةحلصملا ىأر اذإ دحلا ىلع ريزعتلا ديزي نأ مامإلل زوجيف

 يضر - رمع غلبف ًالام هنم ذخأف لالا تيب بحاصل هب ءاج مث « لاما تيب متاخ شقن ىلع اًتاخ

 ىرخاأ ةئام هبرضف دعب نم هيف ملكف « ىرخأ ةئام هبرضف هيف ملكو هسبحوةئام هبرضف -هنع هللا

 ناضمر يف ارمخ ب رش دق يشاجنلاب ىتأ - هنع هللا يضر - اًيلع نأ هدانسإب دمحأ یورو . هافنو

 يف ًادح غلب نم مالسلا هيلع هلوق انلو . ناضمر يف هرطفل اًطوس نيرشعو « برشلل نينامث هدلجف

 ةريثك بونذ هل تناك هنآ لمتحی نعم ثیدحو . نآلا ءیجیو « نیدتعملا نم وهف ٠ دح هریغدح

 نم لاملا ذخأ يناثلاو ريوزت امهدحأ باب ىلع المهم هبنذ ناک وأ ‹ هنم رركت وأ اهضبح ىلع بدأف

 نأف يشاجنلا ثيدح امأو .اذه ريغو « هريغل ةليحلا هذه باب هحتف ثلاثلاو . هقح ريغب لالا تيب

 . نيرشع هرزع مث هبرشل دحل ا هبرض - هنع هللا يضر - الع

 اذهو :ش ( اطوس نيعبسو اًسمخ ريزعتلا غلبي ) :م - هللا همحر - فسوي وبأ :ش ( لاقو ( م

 - دودحلا نع« سانجألا» بحاص لقن ام ىرت الأ - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياورلا رهاظ

۳4۹۲ 



 . « نيدتعملا نم وهف دح ريغ يف ًادح غلب نم» : مالسلا هيلع هلوق هيف لصألاو

 غلبيال نوئالثو ةعست هرثكأو ةثالث هلقأو « اًمئاق بورضملا برضيو ريزعتلا يف ال : لصألا

 . هللا همحر- دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف اًطوس نيعبرأ

 «رداون» يف لاق مث « اًطوس نيعبسو ةسمحخ هنع غلبي : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 يف امأو . رجلا ريزعت يف اذه نكل «اًطوس نيعبسو ةعست : - هللا امهمحر - فسوي يبأ نع ماشه
 بحاص هركذاذك « نيعبرأ نع ةسمخ صقني - هللا همحر - فسوي يبأ لرق دبعلا ريزعت

 . «ةفحتلا»

 ةياور يفو - هللا همحر - ةفينح يبأ عم ةياورلا رهاظ يف - هللا همحر - دمحم لوقو
 - فسوي يبأ لوق لثم - هللا همحر - رفز لوقو «فلتخملا» يف هركذ اذك فسوي يبأ عم هلوق

 - دمحم لوق لثم - هللا همحر - رفز« عطقألا حرش» يف ركذو .رداونلا» يف - هللا همحر

 . هللا همحر

 نم »الب يبنلا لوق يأ :ش ( مالسلا هيلع هلوق ) :م بابلا اذه يف يآ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 نب دلاخ نع - هللا همحر -  يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا اذه ؛نيدتعملا نم وهف دح ريغ يف ًادح غلب
 نب دمحم هاورو «لسرم « لوصحملا » ىف لاقو . ريشب نب نامعنلا نع - هنع هللا يضر - ديلولا

 ا . ًالسرم « راثآلا» باتك يف - هللا همحر - نسحلا

 نب ورمعانث يحبصألا نيصح نب دمحم انثدحا هننس ١ يف ةجام نبا هاور حيقنتلا» يف لاقو

 غلب نم ةَ هللا لوسر لاق : لاق ريشب نب نامعنلا نع ديلولا نب دلاخ نع رمعم انثدح يمدقملا يلع

 يف ركذ اذكهو « عامسلا وه فيفختلاب غلب : «ةياهنلا» بحاص لاق غلب نم : هلوق . ثيدحلا . . .

 ريدقت راصف « هايإ يأ «ناكملا غلب يف امك يآ « فيفختلاب غلب لاق هنإف . ؛ةيريهظلا دئاوفلا»

 سمش ةمالعلا نع لقناذكهو . نيدتعملا نم وهف دحلا بجي ال نطوم ىف أدحأ ىنآ نم ثيدحلا

 ىلع حص نإ ليقنتلا : «برغملا» يفو . «يفاكلا» يف ركذ اذكه < - هللا هسحر - يدركلا ةمئألا

 ام غلب # :ىلاعت هلوقو .« بئاغلا دهاشلا غلبيلف» مالسلا هيلع هلوق يف امك لوألا لوعفملا فذح

 ريزعتلا غلب نم ريزعتلاو . يناثلا لوعفملا فذح ىلع « ٦۷( ةيألا : ةدئاملا )+ كبر نم كيلإ لزنآ

 . دحلا ريغ غلبت زوجي ال اولاق اذهلو دح ريغ يف مالسلا هيلع هلرق ةلالدل فذحلا نسح امنإو ًادح

 ال نأ هانعم ديدشتلاب « ةيراتخملا دئاوفلا » يفو . رامضأإلا ىلإ ةجاحلا مدعل ىلوآ فيفختلا ليقو

 . يناثلا لوعفملا فذح ريدقت ىلع اذه نأل « لمأت هيفو «ميقتسم ريغاذهو ءدحلا ريغ دحلا غلبي

 . ميقتسم «برغملا ١ يف ركذ امك لوألا لوعفملا فذح ريدقت ىلع امأف

 .(۳۲۷ /۸) یقھیسلل یرہکلا ننسلا (۱)
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 دبعلا دح وهو « دحلا ىندأ ىلإ ارظت -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح وبأف ء ًادح هغيلبت رذعت اذإو

 لقأ ربتعا -هللا همحر- فسوي وبأو . ًاطوس هنم اصقنف « نوعبرأ كلذو هيلإ هافرصف . فذقلا يف

 همحر- رفز لوق وهو « هنع ةياور يف ًاطوس صقن مث « ةيرحلا وه لصألا ذإ. رارحألا يف دحل ا

 هدلقف -هنع هللا يضر- يلع نع روثأم وهو « ةسمخ صقن ةياورلا هذه يفو . سايتلا وهو -هللا

 - انخياشم ركذو . رجزلا هب عقي ال اهنود ام نأل « تادلج ثالثب باتكلا يف ىندألا ردق مث

 فالتخاب فلتخب هنأل « رجزني هنأ ملعي ام ردقب ردقي مامإلا هاري ام ىلع هاندأ نأ -هللا مهمحر

 . سانلا

 ردصملا لوعفم هنأ ىلع بوصنم وهآدح « ريزعتلا غيلبت يأ :ش ( ًادح هغيلبت رذعت اذإو ) :م

 يف دبعلا دح وهو « دحلا ىندأ ىلإ ارظن - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح وبأف ) :م هلعاف ىلإ فاضل

 :م دبعلادح ىلإ زيزعتلا - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح وبأ فرص يآ :ش ( هيلإ هافرصف . فذقلا

 . (اطوس) :م نيعبرألا نم يأ :ش ( هنم اصقنف « نوعبرأ ) :م فذقلا يف دبعلا دح يآ :ش ( كلذو )

):pاًطوس صقن مث « ةيرحلا وه لصألا ذإ « رارحألا يف دحلا لقأربتعا - هللا همحر - فسوي ربأو  

 يأ :ش ( -هللا همحر - رفز لوق وهو ) :م = هللا همحر - فس وي يبآ نع يآ :ش ( هنع ةياور يف

 وهو ) :م - هللا همحر - رفز لوق - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور وه يذلا طوسلا صقن

 عقي دحاولا صقنبو « ريزعتلاو دحلا نيب فراعتلا راهظإ ىلإ ةسام ةجاحلا نآل :ش ( سايقلا
 . فراعتلا

 عماجملا» ةياور يهو « - هللا همحر - يرودقلا ةياور يآ :ش ( ةياورلا هذه يفو )م

 :ش ( - هنع هللا يضر - يلع نع ) :م يورم يآ :ش ( روثأم وهو .ةسمخ صقن ) :مأضيأ «ريغصلا

 . بيرغاذهو « - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نبأ يآ

 نم دحأ ضرعتي ملو < - هللا همحر - ىليل يبآ نبا نع ٠ ةنسلا حرش يف يوغبلا هركذو

 - فسوي وبآ دلقف يأ :ش ( هدلقف ) :م - هنع هللا يضر - يلع نعاذه لصأ نايب ىلإ حارشلا

 - يرودقلاردق يأ :ش ( باتكلا يف ىندألا ردق مث ):م - هنع هللا يضر - الع - هللا همحر

 . :ش ( رجزلا هب عقي ال اهنود ام نأل ٠ تادلج ثالثب ) :م (هرصتخم» يف ريزعتلا ىندأ - هللا همحر

 :م ريزعتلا ىندأ يأ :ش ( هاندأ نأ ) :م ريغصلا عماجلا حورش يف :ش ( انخياشم ركذو ) :م

 يأ :ش ( هنأل٬ رجزني هنأ ملعي ام ردقب ) :مهريدقتو « كلذ يف دهتجي :ش ( ردقي مامإلا هاري ام ىلع)

 تابرض ىندأب رجزني دحاوف « نونواعتي سانلا نأل :ش ( سانلا فالتخاب فلتخب ) :مريزعتلا نآل

 ٦ ر ا « كب تعد وډ

 . كلذ يف دهتجي نأ يلاولا ىلعو « هيأرب هيف لمعي يلولا ىلإ وهو . كلذ لاعف هبرضي
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 هباب نم عون لک برقی هنأ هنعو «هرغصو مرحلا مظع ردق ىلع هنأ -هللا همحر- فسوي يبآ نعو
 نأ مامإلا ىأر نإو : لاق . فذقلا دح نم انزلا ريغب فذقلاو انزلا دح نم ةلبقلاو سمللا برقيف

  ةلمجلا يف هب عرشلا درو دقو « ًاريزعت حلص هنأل ٠ لعف سبحلا ريزعتلا يف برضلا ىلإ مضب
 هيلإ مضي نأ زاجف « هب یفتکی نأ زاج یتح

 نأ - هللا همحر - فسوي يبا نع يور يآ :ش ( هنآ - هللا همحر - فسوب يبآ نعو ) م
 يف يفطانلا هركذ « هئالمإب ناميلس يبأ ةياور هذه :ش ( هرغصو مرحلا مظع ردق ىلع ) :م ريزعتلا
 ىلعو « هرغصو مرحلا مظع ردق ىلع ريزعتلا - هللا همحر - فسوي وبأ لاق .« سانجألا» باتك
 . كلذ يف ىرحتي هندب فعضل ٠ بورضملا لامتحا ردق ىلعو ٠ كلذ يف مكاحلا ىري ام ردق

 هل ناك نإ سانلا متش لجرلا يف - هللا همحر - دمحم نع «متسر نبا ردارن» يف لاقو
 يدنع ةءورملاو : لاق . سبحو برض اًماس ناك نإو « سبح كلذ نود ناك نإو ٠ ظعو ةءورم
 ىأر نإ لالا ذخأب ريزعتلا نأ ةقث نم هتعمس : «ىواتفلا ةصالحخ» يف لاق . حالصلاو نيدلا يف

 ىلإ ء لالا ذخأب هريزعت زوجي ةعامجلا رضحبي ال لجر كلذ ةلمج نمو ءزاج يلارلا وأ يضاتلا
 ٠ «ةالخلا» ظفل انه

 يأ :ش ( هباب نم عون لک برقی هنأ ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ نعو يآ :ش ( هنعو )۴

 نم ةلبقلاو سمللا برقيف ) :م هلوقب كلذ حضويو « ريزعتلا باب يف مرحلا باب ند عون لك برقي
 ريغب فذقلاو) :م ريزعتلا تادلج رشكأ مارحلا ةلبقلاو مارحلا سمللا يف رزعي ينعي :ش ( انزلا دح
 :ش ( فذقلا دح نم ):م ثيبخ ايو «رفاك اي هلوقل « انزلا ريغب فذقلا برقي يأ :ش ( انزلا

 ريزعتلا تادلج لقآ برضيف

 يأ «يمور اهل وأ ةيبنجأ لبق هنأ دحأ ىلع مامإلا دنع اودهش ول : «مطقألا حرش» يفو
 انزلا ريغب فذقناف عون لك يف مامإلا هاري ام ردق ىلع هنأ - هللا همحر - فنسوي يبآ نع عاجش

 انزلا دح نم برقي حرفلا نود اميف ىطولاو رمخلا برش نم رمخلا برش وأ فذقلا دح نم برقي
 . هدج ومب ءيش لک ربتعی

 :م سبحلا يأ :ش ( هنأل « لعف سبحلا ريزعتلا يف برضلا ىلإ مضي نأ مامإلا ىآر اذإو ) :م
 - هللا همحر - يذمرتلا یورو . سبحلا يأ :ش ( ةلمجلا يف هب عرشلا درو دقو .ًاريزعت حلص)
 هدج نع هيي نع ميکح نب زهب نع رمعم نع كرابلا نبا انڻدح لاقو يدنکلا دعس نب يلع تاج

 :م سبح ا يأ :ش ( هب یفتکب نأ زاج یتح ) :م دنع یلخ مث ةمهت يف الجر سبح #4 يبنلا نأ
 . برضلا ىلإ سبحلا مضي يأ : ش ( هيلإ مضي نآ زاجف)

 ]٠٠١١/٤[. كردتسملا يف مكاحلا ء[١١۳٥٤] یئاسنلا ]٠٤٥١[ يذمرتلا ١ | دواد وبآ (۱)
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 دشآو : لاق . ريزعتلا نم هنأل ؛ دحلا يف عرش امك « هتوبث لبق ةمهتلاب ريزعتلا يف عرشي مل اذهلو

 اليك ٠ فصولا ثيح نم ففخب الف ددعلا ثيح نم هيف فيفختلا ىرج هنأل « ريزعتلا برضلا

 انزلا دح مث : لاق . ءاضعألا ىلع قيرفتلا ثيح نم ففخب مل اذهلو « دوصقملا تاوف ىلإ يدؤي

 باتکلاب تباث هنأل

 ( عرشب مل ) :م ريزعتلا هيف بجي اميف ريزعتلل حلصي سبحلا نأ حاضيإلا :ش ( اذهلو ) :م

 دهش نأب :ش ( هتوبٹ لبق ) :م ةمهتلا ببسب يأ :ش ( ةمهتلاب ريزعتلا يف ) :م سبحلا يأ :ش

 ريزعت لبق مهتلا بسحي الف رفاك اي وأ قساف اي : لاقف « اًتصحم فذق هنأ ىلع ناروتسم نادهاش ٠

 ايش دحلا باب يف نأل ‹ ةمهتلا ببسب :ش ( دحلا يف ) :م سبحلا يأ :ش ( عرش امك ) :م دوهشلا

 ةماقإ بسانتل ةمهت يف سبحي نأ زوجيف « هبجوم دوجو دنع دحلا ةماقإ وهو « سبحلا قوف رخآ
 ىصقألا نأل ةمهتلاب سبحي ال ريزعتلاو لاومألا باب ىفو . ىندألا بنذلا ةلباقب ىندألا ةبوقعلا

 « ىندألا بنذلا ةلباقم ىلعألا ةبوتلا ةماقإ ناكل امهيف ةمهتلاب تسبح ولف ٠ سبحلا ةبوقع امهيف
 ةمهتلاب عرشي مل ريزعتلاو :ش ( ريزعتلا نم ) :م سبحلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م عرشلا هابأي ام وهو
 ثيح نم هيف فيفختلا ىرج هنأل « ريزعتلا برضلا دشأو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ):م .انركذ امل

 فلتخاو . رجزلا وه :ش ( دوصقملا تاوف ىلإ يدؤي اليك فصولا ثيح نم ففخي الف .ددعلا

 مح وضع يف عمجملا وهو مهضعب لاقو : «يواحطلا حرش» يف لاق . هتدش يف خياشملا

 . دحلا ريس فالخب ءاضعألا ىلع قرفي الو « دحاو وضع يف طاوسألا

 دشا -هللا همحر - دمحأ لاقو . عمجملا يف ال برضلا يف هتدش لب ال : مهضعب لاقو

 . ءاوساهلك - هللا همحر - كلام لاقو . ريزعتلا مث فذقلا دح مث « ينازلا برض برضلا

 برضو « انزلا برض نم دش ريزعتلا برضو «يفاكلا» يف : - هللا همحر - مكاحلا لاقو
 قحأ فذاقلا برضو « فذاقلا برض نم دشأ براشلا برضو « براشلا برض نم دشأ ىنازلا

 . هبايث هيلعو برضي هنإف فذقلا دح يف نأ الإ  هرئاس يف زوجيو . كلذ عيمج نم

 ففخي مل ) :م فصولا نود ددعلا ثيح نم ريزعتلا يف فيفختلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو (:م

 ىرج ولف « ددعلا ثيح نم ناصقتنلا ىرج هنأل :ش ( لاق « ءاضعألا ىلع قتيرفتلا ثيح نم

 رزعيو درجي اذهلو : ؟طوسبملا» يف ركذو . رجزلا وهو « دوصقملا تافل قيرفتلا ثيح نم فيفختلا

 نآ ؛طيحملا» يف ركذو « انزلا برض مكح ريزعتلا برض مكح ةثالثلا ةمئألا دنعو .دحاو رازإ يف
 وضعلا برضي الو ءءاضعألا ىلع قرفي ريزعتلا نأ لصألا دودح يف ركذ - هللا همحر- ًادمحم

 .دحاو عضوم يف ريزعتلا برضي لصألا ةبرشأ يف ركذر .انزلا يف برضي ال يذلا

 ‹ ةنسلاو :ش ( باتكلاب تباث هنأل ) :م براشلا برض نم دش يآ :ش ( انزلا دح مث ) :م

 . مجرلا وهو « تابوقعلا مظعآ هيف عرش اذهلو ٠ بونذلا مظعأ نم انزلا وهو هببسو
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 مث « مجرلا هيف عرش ىتح ةيانج مظعأ هنألو -هنع هللا يضر- ةباحصلا لوقب تبث برشلا دحو

 هنألو «ًاقداص هنوك لامتحال لمتحم هببس نأل فذقلا دح مث « هب نقيتم هببس نأل ٠ برشلا دح

 هرزع وأ مامإلا هدح نمو . فصولا ثيح نم ظلغي الف ةداهشلا در ثيح نم ظيلغتلا هيف ىرج
 داصفلاك ةمالسلا طرشب ديقتي ال رومأم لا للعفو ‹ عرشلا رمأب لعف ام لعف هنآل . رده همدف تامف

 رورملاك ةمالسلا طرشب ديقتت تاقالطإلاو هيف قلطم هنأل « هتجوز رزعاذإ جوزلا فالخب . غازبلاو

 برض نود برض ناک كلذلف :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا لوقب تبث برشلا دحو ) :م

 مث مجرلا هيف عرش ىتح « ةيانج مظعأ ) :م انزلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م فذقلا برض قوف انزلا
 دح مث) :م ةنيبلاب اتيقي تباث هنأل :ش ( هب نقیتم ) :م رمخلا برش وهو :ش ( هببس نأل ٠ برشلا دح

 ردقي الو هفذق يف :ش ( اًقداص) :م فذاقلا نوك يآ :ش ( هنوك لامتحال لمتحم هببس نأل . فذقلا

 . ةلحكملا يف ليملاك فوذقملا لعف ىلع دهشي نم لصحي ام لق هنأل ٠ فوذقملا انز تابثإ ىلع

 نم ظلغي الف « ةداهشلا در ثيح نم ظيلغتلا ) :م فذقلا دح يف يأ :ش ( هيف یرج هنألو ) :م
 لق رمخلا براش نأل « عمجلا يف قحأ فذقلا دحو برضلا ةدشب ظلغي الف :ش ( فصولا ثيح

 نمو ناتيانج هنم ققحتيف « فذقلاو برشلا نيب اًعماج براش لك ريصيف ٠ فذقلا نع ولخي ام
 . هيلع اًصوصنم ناك نإو براشلا برض نم قحأ هبرض ناك اذهلف « ةدحاو ةيانج فداقلا

 تيب ىلع مامإلا ىلع ءيش بجي ال ينعي :ش ( رده همدف تامف هرزع وأ مامإلا هدح نمو ) :م

 ال هلم ًاریزعت هبرض اذإ : لاق اًگلام نأ الإ . - هللاامهمحر - كلامو دمحأ لاق هبو . لاملا
 تيب يف امهدحأ « نالوق نامضلا لحم يفو . نمضي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . نمضي
 همحر - يزارتألا لاقو هفالخ - هللا همحر ىكاكلا هركذ اذكه مامإلا ةلقاع ىلع يناشلاو لاما

 ٠ . عامجإلابف - دحلا يف مدلا رده امأ - هللا

 لالا تيب يف : هلوق يفو هلام يف نمضي : - هللا همحر - يعفاشلا لاق دقف ريزعتلا يف امأو

 ةمالسلا طرشب ديقتي ال رومألا لعفو عرشلا رمأب لعف ام لعف )م مامإلا نأل يأ :ش ( هنأل )م

 نيغ هرحخا يفو <« ءازلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفب :ش ( غازبلاو ) :م دصقي يذلا :ش ( داصفلاک

 لعفي يتلا ةديدحلا مساو اهمئاوق نم اهمد لاس يأ < عنم باب نم ةبادلا راطيبلا عزب نم ةمجعم

 تامف داتعملا عضوملا زواجتي ملاذإ اذهو « ةماجحلا طرشمك وهو <« ميلا رسكب غ زيملا» كلذ اهب

 . انهاذك « نامضلا مزلي ال درصقملا غوزبملا وآ

 ( هيف قلطم هنأل ) :م ةيدلا نامض هيلع بجي تتامف :ش ( هتجوز رزع اذإ جوزلا فالخب ) :م

 :م نامضلا مزلي ةمالسلا تتاف اذإف :ش ( ةمالسلا طرشب ديقنت تاقالطإلاو ) :م هلعف حابم يآ :ش

 اديقم هنوكب نامضلا مزلي ءيش هجولا كلذ نم فلتأ اذإ داطصالاو :ش ( قيرطلا يف رورملاك)

۳4%۷ 



 ‹« بيدأتللريزعتلا ذإ هيف اطخ فالتإلا نأل « لاملا تيب ىف ةيدلا بجت --هللا همحر- ىعفاشلا لاقو

 مهلام يف مرغلا نوكيف « نيملسملا ةماع ىلإ عجري هلمع عفن نأل « لاملا تيب يف ةيدلا بجت هنأ ريغ

 . نامضلا بجي الف ‹ ةطساو ريغ نم هتامأ هللا نأك راص هرمأب هللا تح ىفوتسا امل انلق

 . ةمالسلا طرشب

 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نمضي ال ثيح اهاضفأ وأ تتامف هتأرما عماج ول ام فالخب

 ‹ ةمالسلا طرشب ديقتي نأ يغبنيف « حابم هنأ عم « طيحملا » يف هركذ- هللا هح ر - بفسوي يبأو

 همحر - مكاحلا ركذ دحاو لعف ةلباقب نانامض بجي ةيدلا تبجو ولف ٠ عامجلل رهملا نمض هنأل

 .اهكرت ىلع هنبا برضيو < ةالصلا كرت ىلع هتأرما ترضي ال- هللا

 ال - هللاامهمحر - دمحأو كلام لاقو « اندنع نمضي هنم تامف يبصلا بدآ اذإ ملعملاو

 . - هللا مهمحر - ءاهقفلا عامجإب نمضي بيدأتلا يف هلثم برض ال اديدش ابرض هبرض ولو

 دح اذإ مامإلا ةلأسم يف ينعي :ش ( لاملا تيب يف ةيدلا بجت - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو ) :م

 ةيدلا بج هنآ ريغ « بيدأتلل ريزعتلا ذإ « هيف ًاطخ فالتإلا نأل ) :م هيف مالكلا رم دقو . تامف هرزعو

 :ش ( مرغلا نوكيف «نيملسملا ةماع ىلإ عجري ) :م مامإلا لمع يأ :ش ( هلمع عفن نآل ٠ لاملا تیب يف

 . نيملسملا لام يف يآ :ش ( مهلام يف ١م نامضلا ةمارغ يأ

 (ةطساو ريغ نم هتامأ هللا نأك راص هرمأب ىلاعت هللا قح ) :م مامالا يآ :ش ( یفوتسا امل انلق (:م

 . :ش ( نامضلا بجي الف ):م كلذك رمألا ناك اذإو ٠ دالحلا دلج :ش

 هلال ...[٠ .]لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشو « ةداهشلا ىلع ةداهشلا ريزعتلا يف حصي : عورف

 ققحملا ةئزجت نم سداسلا دلجملا مت

 ةقرسلا باتك هلو عباسلا دلحلملا هيلي



 .r خلإ . . . هيلع قتع هنم محراذ كلم نمو لصف

 esen هضعب قتعي يذلا دبعلا باب

 curecure نيدبعلا دحأ قتع باب

 See ةرافكلا يف لصف

 .e كلذ ريغو بوكرلاو نايتإلاو جورخلا يف نيميلا باب

 ns ىنكسلاو لوخدلا يف نيميلا باب

 ens برشلاو لكألا يف نيميلا باب

 ees مالكلا يف نيميلا باب

 . .نامزلا وأ نيحلا وأ ًانامز وأ ًانيح ملكي ال فلح نمو :لاق لصف

 ns قالطلاو قتعلا يف نيميلا باب

 .r كلذ ريغو جوزتلاو ءارشلاو عيبلا يف نيميلا باب

 .r موصلاو ةالصلاو جحلا يف نيميلا باب

 -. كلذ ريغو يلحلاو بايثلا سبل يف نيميلا باب

 .r هربغو برضلاو لتقلا يف نيميلا باب

 es مهاردلا يضاقت يف نيميلا باب



 دودحلا باتک

 ns هتماقإو دحلا ةيفيك يف لصف
 ees هبجوي ال يذلاو دحلا بجوي يذلا ءطولا باب

 eens اهنع عوجرلاو دانزلا ىلع ةداهشلا باب

 esses برشلا دح باب

 eens فذقلا دح باب

 eens زيزعتلا يف لصف


